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“La lengua es un sistema de citas”.
J. L. Borges

RESUMO

A partir da análise de textos escritos por alunos do 9º ano do ensino fundamental da
Rede Pública de Ensino, observamos uma tendência de o aluno reproduzir o discurso
alheio pautado no “ritual” contemporâneo do “copiar/colar”. Diante desse diagnóstico,
vimos a necessidade de se ensinar a utilização das formas sintáticas do discurso
relatado, mais especificamente, o discurso direto, o discurso indireto, a modalização
em discurso segundo e a ilha textual. O “ponto de partida” e o “ponto de chegada”,
deste estudo, é o texto da esfera jornalística. Pretendemos responder as seguintes
perguntas de pesquisa: de que forma os alunos, no gerenciamento com outras vozes,
mobilizam as formas sintáticas do discurso citado ao escrever textos do domínio
jornalístico? Que tipos de atividades reflexivas da/sobre a linguagem podem contribuir
no desenvolvimento da modalidade escrita dos alunos? Temos por objetivo geral
desenvolver a prática de escrita dos alunos por meio do trabalho reflexivo com
discurso de outrem, via aplicação de uma proposta de intervenção. Elencamos como
objetivos específicos: a) mapear as formas linguísticas mais recorrentes que indiciem
o modo como os alunos lidam com as vozes alheias, b) analisar os efeitos de sentido
que o uso dessas formas sintáticas da enunciação provoca na escrita dos alunos, c)
propor atividades didáticas na qual a utilização do discurso-outro ultrapasse, na
prática de escrita, o ritual do copiar/colar e d) cotejar os dados gerados, dando ênfase
às contribuições que essa proposta de ensino possibilitou aos alunos no
desenvolvimento da habilidade escritora. Por hipótese, entendemos que as formas de
remissão do discurso alheio são um fenômeno linguístico ensinável e, por assim ser,
também é aprendível. Adotamos como procedimentos metodológicos os estudos da
atividade criadora da linguagem, proposto por Franchi (1987, 1992a), por isso
organizamos atividades didáticas em que a escrita seja entendida como um processo
de reflexão. A constituição do corpus ocorre em duas situações reais de produção
escrita, intercalada por momentos de intervenção pedagógica. Na primeira, atividade
linguística, localizamos os problemas da escrita. O intuito desse registro é a descrição
e análise da presença ou ausência das formas de citar o outro. A partir desse
diagnóstico, elaboramos e aplicamos atividades em que esse “saber linguístico” seja
exercitado (atividade epilinguística). Após a essa fase mais ostensiva, verificamos se
o aluno já conhece, reconhece e faz uso proficiente das formas de remissão do
discurso alheio (atividade metalinguística). Tomamos como aporte teórico, a natureza
dialógica da linguagem de Bakhtin/Volochínov (2014), e, nessa perspectiva, a leitura,
a escrita e a análise linguística são atividades da interação entre os sujeitos produtores
de sentido (GERALDI, 2009, 2010, 2013); e de enunciação, a partir do conceito de
heterogeneidade enunciativa, sobretudo, as estruturas linguísticas materializadas no
discurso, difundido por Authier-Revuz (1990, 2004) e Maingueneau (2001). Os
resultados apontam que o ensino das formas sintáticas do discurso relatado pode
constituir-se como uma prática exitosa de ensino-aprendizagem da escrita no ensino
fundamental.

Palavras-chave: Prática de Escrita, discurso de outrem, atividade criadora da
linguagem.

ABSTRACT

From the analysis of texts written by ninth grade students in the Brazilian basic cycle
at the public school, the trend of speech reproduction based on the contemporary ritual
of “copy and paste” has been noted. Therefore, the authors of this paper devised the
need to teach students to use the linguistics of discourse analysis (according to
Brazilian grammar rules), specifically: direct speech, indirect speech, mixed quotations
and what in Brazilian grammar is referred to as modalization of secondary speech (the
act of employing direct speech without use of quotation marks, by adding “according
to” and other such introductory resources before undertaking a verbatim approach to
original speech reproduction). Both the “starting point” and “finish line” of this study are
the journalistic discourse. The answers to the following questions are the main aim of
this paper: in which ways do the students, when managing reported speech, mobilize
other syntactic forms of discourse analysis when writing journalistic text? Which
reflexive activities pertaining to language can contribute to the development of
student’s writing capabilities? Our objective, here, is developing the writing abilities of
students by intervening in their day to day studies and having them reflect on what was
said by other sources. As specific objectives, we have listed: a) mapping the most
recurring linguistic forms that point out how students relate to third party speeches, b)
analyzing the effects such syntactic forms have over the student’s writing and its overall
sense, c) offering learning activities where the third party speech can surpass the
“copy/ paste” ritual, especially in written form, d) compile the data generated with a
special emphasis to “how” these activities impacted the writers and their writing. Our
hypothesis is that the discourse analysis, especially when pertaining to third party
speech, is both teachable and learnable. Our methodology encompasses the study of
language creating activities, as proposed by Franchi (1987, 1992a) and, therefore, we
have organized learning activities where the process of writing is also a process of
reflection. The overall construction of the corpus occurs in three distinctive situations
of written production, to follow: Over the first stage, the linguistic activity, all writing
problems are identified. The objective of this stage is describing and analyzing the
presence or absence of quotations. From this initial moment diagnosis activities can
be developed and employed to exercise this “linguistic knowledge” (reflective
activities). After this more purposeful phase, we can check if the student already
recognizes and employs the reported speech structures (metalinguistic activities). As
a base theory we’ll consider the dialogic nature of language postulated by
Bakhtin/Volochínov (2014), under which perspective reading, writing and linguistic
analysis are interactive activities between subjects producing meaning (GERALDI,
2009, 2010, 2013) and we’ll consider, as well, enunciation, from the concept of
enunciative heterogeneity especially as it regards to linguistic structures materialized
in the discourse as divulged by Authier-Revuz (1990, 2004) and Maingueneau (2001).
Results show that teaching the syntax of the reported speech and discourse analysis
can be constituted as a successful practice of teaching-learning of writing in basic
education.
Key words: Writing practice, third party discourse, language creative activity.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 – Esquema que representa a dinâmica do trabalho linguístico .................. 51
Figura 2 – Esquema que indica a devolutiva da palavra .......................................... 54
Figura 3 – Foto-reprodução do site eletrônico (Texto-fonte 1) ................................. 74
Figura 4 – Foto-reprodução do site eletrônico (Texto-fonte 2) ................................. 75
Figura 5 – Recorte do comando da proposta de produção textual escrita ............... 80
Figura 6 – Amostra da atividade de uma equipe – Operação Linguística 5 ............. 98
Figura 7 – Amostra de um produto da atividade – Operação Linguística 6 ............ 100
Figura 8 – Recorte de um texto analisado por aluno – Operação Linguística 7 ..... 103
Figura 9 – Recorte de um texto analisado por aluno – Operação Linguística 7 ..... 104
Figura 10 – Recorte de um texto analisado por aluno – Operação Linguística 7 ... 104
Figura 11 – Atividade realizada pelo autor do texto PED/PEF06 – Operação
Linguística 8 ............................................................................................................ 107
Figura 12 – Atividade realizada pelo autor do texto PED/PEF04 – Operação
Linguística 8 ............................................................................................................ 108
Figura 13 – Reprodução do texto – Operação Linguística 10 (p. 112) 112 Figura 14 –
Atividade realizada por dois alunos – Operação Linguística 10 .............................. 112
Figura 15 – Reprodução do texto – Operação Linguística 11 ................................ 114
Figura 16 – Resposta do aluno escritor da PED/PEF11 – Operação Linguística 11
................................................................................................................................ 115
Figura 17 – Resposta do aluno autor da PED/PEF12 – Operação Linguística 11.. 115
Figura 18 – Recorte do comando da proposta de produção textual escrita –
Operação Linguística 12 ......................................................................................... 118
Quadro 1 – Tipos e características dos discursos relatados .................................... 26
Quadro 2 – As atividades criadoras da linguagem ................................................... 66
Quadro 3 – Etapas, meios didático-pedagógicos e período da coleta dos registros
.................................................................................................................................. 71
Quadro 4 – Transcrição da PED09 ........................................................................... 83
Quadro 5 – Transcrição da PED29 ........................................................................... 84
Quadro 6 – Resultado do levantamento obtido ........................................................ 85
Quadro 7 – Resumo do levantamento obtido ........................................................... 90
Quadro 8 – Texto-aluno PED11 ............................................................................... 91
Quadro 9 – Texto-aluno PED01 ............................................................................... 92

Quadro 10 – Texto-aluno PED02 ............................................................................. 93
Quadro 11 – Texto-aluno PED18 ............................................................................. 95
Quadro 12 – Quantidade de ocorrências de verbos dicendi e modalizadores do
discurso ..................................................................................................................... 99
Quadro 13 – Reprodução da atividade – Operação Linguística 7 .......................... 102
Quadro 14 – Reprodução das respostas dos alunos – Operação Linguística ....... 105
Quadro 15 – Atividade realizada pelos alunos – Operação Linguística 9 ............... 110
Resposta do aluno escritor da PED/PEF05 à questão 5 – Operação Linguística 11
................................................................................................................................ 116
Quadro 17 – Resposta do aluno escritor da PED/PEF17 à questão 5 – Operação
Linguística 11 .......................................................................................................... 116
Quadro 18 – Resposta do aluno da PED/PEF03 à questão 6 – Operação Linguística
11 ............................................................................................................................ 117
Quadro 19 – Resposta do aluno da PED/PEF22 à questão 6 – Operação Linguística
11 ............................................................................................................................ 117
Quadro 20 – Análise dos textos produzidos pelos alunos após Operação Linguística
12 ............................................................................................................................ 121
Quadro 21 – Resumo do levantamento obtido pós Operação Linguística 12 ......... 124
Quadro 22 – Transcrição do texto-aluno PED09 .................................................... 129
Quadro 23 – Transcrição do texto-aluno PED28 .................................................... 134
Quadro 24 – Transcrição do texto-aluno PED11 .................................................... 138
Quadro 25 – Transcrição do texto-aluno PED01 .................................................... 142
Quadro 26 – Produção Escrita Final – Texto PEF28 .............................................. 147
Quadro 27 – Transcrição do texto-aluno PEF01 .................................................... 151
Quadro 28 – Transcrição do texto-aluno PED04 .................................................... 154
Quadro 29 – Transcrição do texto-aluno PEF04 .................................................... 158

LISTA DE SIGLAS
DCD – Discurso Citado Direto
DD – Discurso Direto
DDq – Discurso Direto com que
DCI – Discurso Citado Indireto
DI – Discurso Indireto
EOE – Expressão Oral e Escrita
GETED – Grupo de pesquisa em Estudos do Texto e do Discurso
IT – Ilha Textual
LP – Língua Portuguesa
MDS – Modalização em Discurso Segundo
PED – Produção Escrita Diagnóstica
PET – Produção Escrita Final
PROFLETRAS – Programa de Mestrado Profissional em Letras
RDO – Reprodução do discurso-outro
UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

SUMÁRIO
PRIMEIRAS PALAVRAS .......................................................................................... 15

1

A LINGUÍSTICA EM CENA ................................................................................ 21

1.1 Gênese do Dialogismo ....................................................................................... 21
1.2 Heterogeneidade enunciativa e ensino .............................................................. 24

2 O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA: foco na produção escrita
.................................................................................................................................. 33
2.1 Percepção de texto, escrita e ensino .................................................................. 33
2.2 O ensino de língua portuguesa no cenário brasileiro .......................................... 41
2.3 A atividade criadora da linguagem ...................................................................... 46
2.4 A escrita como acontecimento ............................................................................ 51
2.5 Por que não ensinar REDAÇÃO na escola ......................................................... 57

3

DIÁRIO METODOLÓGICO: redesenhando os procedimentos didático-

pedagógicos .............................................................................................................. 60
3.1 Mapeamento da interação discursiva: escola/sala de aula, sujeitos e contexto (s)
de produção .............................................................................................................. 60
3.1.1 Ambientes da interação social: escola e sala de aula ..................................... 60
3.1.2 Sujeitos da interação discursiva: alunos e professor ....................................... 63
3.1.3 A escrita e o (s) contexto (s) de produção ....................................................... 64
3.2 Metodologia de ensino: constituição do corpus e estratégias pedagógicas ....... 66

4

A ESCRITA NA SALA DE AULA: descrição e análise das aulas e proposta de

intervenção ................................................................................................................ 71
4.1 A produção escrita: o “saber linguístico” ............................................................. 71
4.1.1 Operação linguística 1 ...................................................................................... 71
4.1.2 Momento extraclasse ....................................................................................... 74
4.1.3 Operação linguística 2 ...................................................................................... 76
4.1.4 Operação linguística 3 ...................................................................................... 79
4.1.5 Descrição sucinta da leitura do texto-fonte 1 e 2.............................................. 80
4.1.6 Operação linguística 4 ...................................................................................... 81

4.2 Diagnóstico inicial e categorias de análise .......................................................... 82
4.3 O exercício da escrita .......................................................................................... 97
4.3.1 Operação linguística 5 ...................................................................................... 97
4.3.2 Operação linguística 6 .................................................................................... 100
4.3.3 Operação linguística 7 .................................................................................... 103
4.3.4 Operação linguística 8 .................................................................................... 107
4.3.5 Operação linguística 9 .................................................................................... 110
4.3.6 Operação linguística 10 .................................................................................. 111
4.3.7 Operação linguística 11 .................................................................................. 114
4.4 Produção escrita pós-intervenção didático-pedagógica .................................... 118
4.4.1 Operação linguística 12 .................................................................................. 118
4.4.2 Descrição dos dados gerados na operação linguística 12 ............................. 121

5

DA REPRODUÇÃO À PRODUÇÃO TEXTUAL: o exercício da escrita na sala

de aula .................................................................................................................... 127
5.1 Perfil da Produção Escrita Diagnóstica (PED) .................................................. 127
5.2 Análise de produções escritas geradas na Operação 4 ................................... 129
5.3 Perfil da Produção Escrita Final (PEF) .............................................................. 146
5.4 Análise de produções escritas geradas na Operação 12 .................................. 147

ÚLTIMAS PALAVRAS ............................................................................................ 161
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 163

ANEXOS ................................................................................................................. 167

15

PRIMEIRAS PALAVRAS

Esta dissertação, de natureza interpretativa e interventiva, é fruto de estudos e
reflexões desenvolvidos no interior do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Letras (PROFLETRAS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN,
inserida na área de conhecimento em Linguagens e Letramentos e integra a Linha de
Pesquisa em Leitura e Produção Textual: Diversidade Social e Práticas Docentes.
Este estudo agrega-se ao Grupo de pesquisa em Estudos do Texto e do Discurso –
GETED –, do Departamento de Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, liderado pela Professora Dra.
Sulemi Fabiano Campos.
Um desafio a se superar no ensino brasileiro e promulgado pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB), de nº 9.394/96, é “desenvolver”, nos
alunos, o “pleno domínio da escrita”. Diante dessa situação, pretendemos aqui nos
tornarmos uma alternativa para contribuir com esse fim. A escrita será vista como uma
linguagem de ordem social, o que demanda saber “gerenciar”, “dialogar”, “interagir”,
“negociar” palavras. O aluno, então, assumirá um papel de participante, não de um
agente solitário, mas um sujeito que escreve a partir da interação com outros
interlocutores. O professor, por sua vez, assumirá o papel de coautoria.
Escrever é uma forma de criar/recriar e manter vínculos com outros escritos e
pessoas. A escrita é uma linguagem registradora das manifestações da língua (gem)
intrínsecas ao Homem. Por assim ser, a atividade de escrita é condicionada às nossas
experiências com o ato de ler/escrever e na (re) criação de/com outras linguagens, ou
seja, o nosso dizer é atravessado por outros “dizeres”. O discurso, então, transita em
conexões linguísticas a todo tempo, cabendo àquele que escreve selecionar, resgatar
esse dito, para que, no movimento de escrita, possa dar voz ao enunciado.
Há uma tendência, nas unidades escolares, provavelmente favorecida pela
disseminação de textos na internet, de o aluno reproduzir o discurso alheio pautado
no “ritual” contemporâneo do “copiar/colar” (LIMA; AMORIM, 2014). Não que haja algo
incomum em reportar o já dito, o problema consiste em tornar-se “proprietário”,
indevidamente, do discurso citado. Esse rito caracteriza-se quando o aluno, ao
escrever textos, toma como seu, sem indicativo de referência, um discurso já
veiculado socialmente. O aluno tende a reproduzir os discursos que circulam
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socialmente, ou seja, aquele que escreve copia o discurso-outro sem indicar o autorfonte.
Em contrapartida a esse ritual linguístico, o aluno, ao dialogar com outras
vozes, precisa aprender a lidar com as regras da cultura de escrita. Dessa forma,
visando a dotar o aluno desse aculturamento da língua, tomamos a percepção
dialógica e discursiva, numa relação interlocutiva, como uma forma para desenvolver
os recursos expressivos da linguagem escrita. Ademais, defendemos a ideia de que
o ato de escrever seja um processo de construção/reconstrução do dizer e do já dito.
O texto ao ser construído/reconstruído, numa situação comunicativa distinta da do
texto-fonte, possa, então, ressignificar, ganhar sentido “singular”, atender a uma nova
intenção comunicativa.
A partir da análise de textos escritos por alunos do 9º ano da Rede Pública de
Ensino, observamos uma tendência de o aluno reproduzir o discurso alheio pautado
no “ritual” do “copiar/colar”. Diante desse diagnóstico, vimos a necessidade de se
ensinar a utilização das formas sintáticas do discurso relatado, mais especificamente,
o discurso direto, o discurso indireto, a modalização em discurso segundo e a ilha
textual no processo de escrita.
Diante dessa problemática, pretendemos responder as seguintes perguntas de
pesquisa: a) De que forma os alunos, no gerenciamento com outras vozes, mobilizam
as formas sintáticas do discurso citado ao escrever textos do domínio jornalístico? b)
Que tipos de atividades reflexivas com/sobre/da linguagem podem contribuir no
desenvolvimento da modalidade escrita dos alunos?
A partir desses questionamentos, elegemos como objetivo norteador deste
estudo: desenvolver a prática de escrita dos alunos por meio do trabalho reflexivo
com discurso de outrem, via aplicação de uma proposta de intervenção. E, orientados
pelo objetivo geral, selecionamos como objetivos específicos: a) mapear as formas
linguísticas mais recorrentes que indiciem o modo como os alunos lidam com as vozes
alheias; b) analisar os efeitos de sentido que o uso dessas formas sintáticas da
enunciação provoca nos textos dos alunos; c) propor atividades didáticas nas quais a
utilização do discurso-outro ultrapasse, na prática de escrita, o ritual do copiar/colar;
e d) cotejar os dados gerados, dando ênfase às contribuições que essa proposta de
ensino possibilitou aos alunos no desenvolvimento da habilidade escritora.
Adotamos como procedimentos metodológicos os estudos da atividade
criadora da linguagem, proposto por Franchi (1987, 1992a), por isso organizamos
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atividades didáticas em que a escrita seja entendida como um processo de reflexão
da língua. Nessa perspectiva, a constituição do corpus ocorre em situações reais de
produção escrita. Seguindo esses pressupostos teóricos, ao longo desta proposta de
ensino, desenvolvemos atividades linguísticas. A partir delas, procuramos localizar,
materialmente, os problemas da escrita evidenciados nos textos dos alunos. O intuito
desse registro é a descrição e análise da presença ou ausência das formas de citar o
outro. A partir desse diagnóstico, elaboramos e aplicamos atividades em que esse
“saber linguístico” seja exercitado (atividades epilinguísticas). Após a essa fase mais
ostensiva, verificamos se o aluno já conhece, reconhece e faz uso proficiente (e até
consciente) das formas de remissão do discurso alheio (atividade metalinguística).
Cabe-nos indicar que essas atividades não aconteceram sequencialmente, podendo,
então, terem ocorridos, inclusive, simultaneamente, a depender do objetivo de cada
aula didática.
Tomamos como aporte teórico, a natureza dialógica da linguagem de
Bakhtin/Volochínov (2014), e, nessa perspectiva, imbuídos pelos pressupostos
teóricos e práticos de Geraldi (2009, 2010, 2013), entendemos que a leitura, a escrita
e a análise linguística são atividades da interação/reflexão entre os sujeitos produtores
de sentido; e de enunciação, a partir do conceito de heterogeneidade enunciativa,
sobretudo, as estruturas linguísticas materializadas no discurso, difundido por AuthierRevuz (1990, 2004) e Maingueneau (2001).
A hipótese é a de que as formas de gerenciamento do discurso alheio são um
fenômeno linguístico ensinável e, por assim ser, também são aprendíveis. Isso denota
que o discurso relatado se propõe como uma experiência exitosa para o domínio da
escrita, todavia, não o único fazer pedagógico para dotar o aprendiz da escrita de uma
cultura letrada.
É necessário frisar que o texto é produzido para cumprir uma intenção
comunicativa, há nele um fim social, não há escrita no vazio. Vale salientar que essas
formas são aprendíveis e o seu uso está condicionado aos aspectos sociais e
históricos do momento de construção/reconstrução do discurso. Então, a escola é o
espaço onde isso pode se concretizar, materializar-se.
Acreditando na possibilidade de reverter à problemática da modalidade escrita
na educação brasileira, o ensino das marcas sintáticas do discurso relatado faz-se
relevante e emergente, visto que, ao escrever, os alunos precisam aprender a lidar
com as palavras do passado. Ademais, buscamos reformular o conteúdo tradicional
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de ensino de discurso direto e indireto. Portanto, que essa proposta possa compor-se
como um recurso didático de ensino e aprendizagem da escrita e que a negociação
com outras vozes possa favorecer o desenvolvimento da competência escritora dos
alunos.
A esse respeito, concordamos com Faraco ao citar Bakhtin (2009, p. 59-60), ao
definir essa negociação pela dialogicidade, destaca que “todo enunciado é uma
réplica”, “todo enunciado espera uma réplica”, uma resposta e todo enunciado “é
heterogêneo”, pois nele circula as “múltiplas vozes sociais”.
A escolha pelos textos da esfera jornalística justifica-se pela sua abrangência
social. Podemos encontrá-los em jornais, revistas, Internet (sobretudo, por meio de
links em redes sociais como Twitter, Facebook e WhatsApp) e até nos programas
jornalísticos de rádio e televisão, mesmo sendo apresentados, predominantemente,
pela fala, são previamente textos escritos. Esses tipos de texto têm uma amplitude
maior que os de cunho literário, pois estes demandam um leitor mais proficiente,
principalmente, por terem um poder de alienação, cabendo, dessa forma, um leitor
crítico. Há nele também uma enorme gama de temas, o que faz com que consiga
atender aos mais diferentes públicos. O leitor é bastante eclético.
Outro ponto relevante diz respeito a linguagem utilizada na constituição dos
textos jornalísticos. Há uma aproximação ao coloquialismo. Particularmente, há, nele
também uma mesclagem de vozes sociais que imbricadas com o discurso do
professor e o do próprio aluno formam uma rede de enunciados, o que já justifique o
uso em sala de aula. É um suporte textual em que se pode circular vozes de pessoas
pertencentes as mais variadas camadas sociais.
A especificidade dessa esfera social é se propor pela perspectiva da
neutralidade, no entanto, usam de estratégias linguísticas com o intuito de direcionar
a interpretação que se faz das palavras citadas, e, por esse motivo, é preciso preparar
o aluno a se defender da imprensa quando esta usa de artimanha discursiva, pois, por
estar dentro de um contexto social, o repórter tem o papel de formar opinião pública,
muitas das vezes, a própria.
Constituem o corpus, produções textuais escritas por alunos do 9º ano do
Ensino Fundamental, exclusivamente, para esse fim didático-interventivo. Para a
análise, utilizamos o texto como um todo, como uma unidade de sentido, não iremos,
portanto, fragmentá-lo. Assim, acreditamos que é possível a partir de intervenções
didáticas, ensinar as formas linguísticas de negociação com outros discursos na

19

tessitura textual, podendo o uso do discurso relatado constituir-se como uma prática
de ensino-aprendizagem da escrita na escola.
Como forma de explicitarmos os estudos que sustentam esta dissertação,
organizamos cinco capítulos, conforme serão especificados e desenvolvidos na
sequência. No primeiro capítulo, descrevemos o percurso histórico dos estudos da
linguagem a partir do século XIX, explicitamos a base epistemológica que fundamenta
este trabalho, sobretudo, os postulados da linguística moderna sobre dialogismo, que
compreende a linguagem como uma manifestação social de natureza dialógica,
interativa, e revelamos as tendências nessa área para o campo didático-pedagógico.
Nele, também, expomos o fenômeno linguístico de nossa investigação, as formas
sintáticas do discurso relatado (em específico, o discurso direto, o discurso indireto, o
discurso segundo e a ilha textual, e, variantes). Para estudarmos esses recursos
linguísticos, tomamos como aporte teórico o conceito de heterogeneidade enunciativa
postulado por Authier-Revuz (1990, 2004) e Maingueneau (2001). É relevante
ressaltar que esses autores procuraram, em seus estudos, analisar as formas de
remissão do discurso de outrem em textos do domínio público. Nossa pesquisa, tenta
relacionar e aplicar esses conceitos na análise de textos produzidos por alunos na
escola.
No segundo capítulo, descrevemos, sucintamente, como ocorreu a constituição
do ensino de língua portuguesa na escola no cenário brasileiro, destacando três
perspectivas teóricas que se entrecruzam no “chão da escola”, apresentamos as
noções de texto e escrita oriunda de cada percepção de língua e linguagem,
explicitamos sobre qual dessas acepções teóricas ancoramos nossa dissertação,
detalhamos os estudos linguísticos pós década de 80 sobre o ensino da escrita que
culminaram na publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (no nosso caso, o
de Língua Portuguesa para as séries finais do Ensino Fundamental), principalmente,
pela influência dos estudos de Franchi (1987, 1992a) e dos caminhos para o trabalho
com a linguagem, orientados por Geraldi (2009, 2010, 2013).
O terceiro capítulo, traçamos estratégias práticas de ensino, descrevemos,
então, o espaço social onde ocorreu a ação docente, os sujeitos em interação e o
contexto de produção da escrita. A partir da apreciação que especialistas como
Franchi (1987, 1992a) e Geraldi (2013) constituíram do Círculo bakhtiano, vinculamos
o conceito da atividade criadora da linguagem ao ensino da produção textual escrita,
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na qual o ato de escrever/reescrever é um processo de construção/reconstrução da
linguagem.
No quarto, descrevemos como se deu a geração das produções escritas, via
atividades propostas em sala de aula, pontuando de que forma ocorreu cada encontro
com a turma, ou seja, como foi desenvolvida cada operação linguístico-didática.
Detalhamos, ainda, os planos de aula criados com o fim interventivo. Relatamos as
ações reflexivas por meio da criação e aplicação de Atividades criadoras da
linguagem. É importante destacar que a atividade linguística, epilinguística e
metalinguística ocorreram concomitantemente. O objetivo da primeira é diagnosticar
o conhecimento já adquirido pelos alunos, por isso, tabelamos as ocorrências
linguísticas em cada escopo textual, transcrevendo as configurações textuais para
comprovar as evidências; com o segundo tipo de atividade, visamos a criar situações
reflexivas da linguagem, a fim de que a escrita fosse exercitada; na terceira,
destacamos, obviamente, na aplicabilidade das atividades, o conhecimento técnico da
língua, sobretudo, ao enfatizar na compreensão das nomenclaturas. Para sabermos
se houve aprendizagem significativa, propomos uma ação didática com o intuito de
saber como a apropriação do fenômeno linguístico se materializou nos textos dos
alunos. No caso, analisamos se o uso das formas de remissão do discurso alheio
tornou-se uma estratégia linguístico-discursiva ou mera reprodução.
O quinto capítulo, analisamos os produtos textuais escritos pelos alunos. Aqui,
iremos apresentar os dados gerados na Produção Escrita Diagnóstica (PED) e na
Produção Escrita Final (PEF), logo teremos dois blocos de análise. A finalidade é
construir um paralelo entre a primeira e a última produção textual.
Por fim, tecemos nossas considerações finais a respeito desta proposta de
intervenção didático-pedagógica e orientamos os caminhos que estão por vir. Esta
dissertação não se propõe apenas como um documento a ser arquivado, pelo
contrário, vem a público para que nele possa agir e provocar novas reflexões.
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CAPÍTULO 1
A LINGUÍSTICA EM CENA
No que consiste o objeto da filosofia da linguagem?
Onde podemos encontrar tal objeto? Qual é a sua
natureza concreta? Que metodologia adotar para
estudá-lo? [...] o que é linguagem? O que é a
palavra?
Bakhtin/Volochínov (2014, p. 71)

Neste capítulo, pretendemos transitar pelos caminhos percorridos pelos
estudos da linguagem, mais especificamente, nas concepções de linguagem a partir
do final do século XIX, tomando como referencial teórico as contribuições de
Bakhtin/Volochínov (2014). Buscamos sucitar um percurso histórico dessa área das
Ciências Humanas e com isso, procuramos compreender a gênese do dialogismo
bakhtiniano e suas influências nesse campo do conhecimento. Ademais, resgatado
dessa linha de pensamento, descrevemos a base epistemológica da heterogeneidade
enunciativa concebida por Authier-Revuz (1990, 2004), bem como, pretendemos
associar essa teoria à prática da escrita em sala de aula, ou seja, como o ensino desse
fenômeno linguístico pode favorecer a aprendizagem da modalidade escrita na escola.

1.1 Gênese do dialogismo

Nesta seção, buscamos construir um percurso histórico sucinto, mas que
detalhe os estudos da linguagem a partir do final do século XIX, caracterizada por um
“fervilhamento” intelectual pós-publicação póstuma do Curso de linguística geral, de
Ferdinand Saussure e reverbera nos “novos” estudos sobre a linguagem desenvolvida
pelo Círculo Bakhtiniano.
A matéria prima (materializada e analisável) dos estudos da linguística é a
língua/linguagem. Então, antes de decidir sobre qual aspecto desse campo científico
nos debruçaremos, é preciso delimitar a percepção ou o que iremos entender ser
linguagem, e por relação, língua.
Essa época é marcada por transformações, revoluções na estética da palavra.
Nos estudos sobre a filosofia da linguagem, Bakhtin/Volochínov (2014) refuta, no livro
Marxismo e filosofia da linguagem, duas correntes ideológicas (rotuladas pelo autor
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como problema da linguagem): o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato. E, a
partir dessa objeção teórica, propõe o que para ele representa o objeto da linguagem,
o lugar em que esse objeto se encontra, sua natureza prática, que metodologia pode
tornar seu fazer exequível, a percepção de linguagem adotada e a pluralidade
significativa da palavra, detalhados nos tópicos sucedâneos.
Antes de explicitarmos esses itens, propulsores do contraditório, passemos a
configurar o que fomentou a discussão. Para isso, retomamos o alicerce
epistemológico do subjetivismo idealista e do objetivismo abstrato. Essa primeira
corrente linguística compreende a língua como um ato de fala criado individualmente
e de forma contínua. Para essa vertente teórica, a criação linguística é um fenômeno
regido pela lei do psiquismo individual. Acreditar nessa ideologia requer que
consideremos o analogismo da língua, isto é, a língua não tem identidade própria,
principalmente, por ter um fluxo ininterrupto. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014)
Por considerar a língua uma atividade individual, essa corrente desconsidera a
interação verbal, o social. A célebre frase “Penso, logo existo” de Descartes ilustra
bem essa ideia, isto é, a “atividade mental” constitui o indivíduo, fê-lo ter existência,
portanto, anacronicamente, a enunciação de uma palavra, por exemplo, estaria
condicionada a uma atividade interna (no pensamento), externá-la seria uma
capacidade interna e própria do indivíduo, não há, assim, interferências externas.
Para esse estudo, a enunciação é fruto da psique individual, o que evidencia a
hegemonia desse indivíduo. Fazendo analogia a esse dito, são as leis da criação
linguística. Ainda nessa corrente, a língua é um produto acabado, estático, que não
se movimenta, que não varia, imóvel, fixo, colocando-se, prontamente, para o uso.
Fundamentam-se nessa perspectiva, os linguistas Wilhelm Humboldt e Hamann e
Herder. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014)
Se no subjetivismo idealista, a enunciação é gerada no indivíduo e dele é
externada, no objetivismo abstrato, o domínio das estruturas linguísticas exerce
domínio sobre o sujeito. A substância da língua aqui é entendida como um sistema de
formas normativas.
No objetivismo abstrato, a língua domina, manipula, controla o sujeito, dota-o
de regras e signos, no entanto, esse conjunto torna-se inalterado por ele. As ideias
explicitadas por Saussure apontam para conceitos já disseminados na literatura
linguística, sobretudo, ao destacar os traços fonéticos, gramaticais e lexicais. Esses
traços parecem ressoar vozes por meio de nomenclaturas técnicas (substantivo,
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pretérito, adjetivo, conjunções, preposições, antônimo, sinônimo, pronome etc.) que
remontam “aos estudos linguísticos da Antiguidade greco-romana”. (WEEDWOOD,
2002, p. 12)
As proposições do objetivismo abstrato opõem-se aos postulados pregressos
do subjetivismo idealista. A segunda vertente coloca-se ao contraditório da primeira.
Bakhtin/Volochínov (2014), por sua vez, trabalha na antítese desses pares
epistemológicos, coloca-se, então, como uma “nova” teoria sobre os estudos
linguagem.
Toda linha teórica, no campo científico, nasce do paradoxal, surge para refutar
o que uma corrente científica não alcança, lança-se a fuçar os escombros, tenta
preencher as lacunas. Nesse redesenho, uma “nova teoria” tenta se edificar na
desconstrução de outro dito.
As “palavras” – carregadas de ideologia – têm, no mínimo, duas faces: do
acordo ou da colisão. É nessa atmosfera que as áreas do conhecimento se
constituem, o que não invalida “as palavras alheias”, pelo contrário, torna-as vivas. É
na discordância que os opostos se perpetuam, ganham status distintos, não
necessariamente, menos ou mais relevante. Reportando Bakhtin/Volochínov (2014, p.
99), “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico
ou vivencial”.
Sobre isso, Bakhtin (2011, p. 330)
Cada conjunto verbalizado grande e criativo é um sistema de relações muito
complexo e multiplanar. Na relação criadora com a língua não existem
palavras sem voz, palavras de ninguém. Em cada palavra há vozes às vezes
infinitamente, quase impessoais (as vozes dos matizes lexicais, dos estilos,
etc.), quase imperceptíveis, e vozes próximas, que soam concomitantemente.

Nesse sentido, o termo “palavra” aqui perpassa a ideia da forma, estrutura, e,
por isso, não será vista/entendida como elemento linguístico isolado. Pelo contrário, o
termo palavra é dotada de significação própria, porém, para tanto, precisa estar
vinculada a um contexto real de produção, pois “onde não há palavras não há
linguagem e não pode haver relações dialógicas” Bakhtin (2011, p. 323)
Nessa perspectiva, Bakhtin coloca-se como resposta (por colisão) às ideias
saussurianas, não como “dono da verdade”, mas, de um sujeito que constituído sóciohistoricamente responde as palavras de Saussure, que, intencionalmente ou não, pôsse não só à crítica (como nesse caso), mas a consentimentos (mesmo próximo a um
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século, mantém-se “vivo” e, ainda, conquista adeptos mundo à fora). Portanto, “a
palavra avança cada vez mais à procura da compreensão responsiva [...] quer ser
ouvida, entendida, respondida e mais uma vez responder à resposta, e assim ad
infinitum. (BAKHTIN, 2011, p. 334)
É na redefinição do termo língua e no assentimento de linguagem
(desconsiderado pelo objetivismo abstrato) que a linguística moderna – a natureza
dialógica da linguagem – fixa suas raízes. Esse enraizamento perpetua-se e ainda
ressoa abertamente nos tempos atuais. Não com o intuito de se considerar como uma
ideologia autêntica, verdadeira. Longe disso. As Ciências Humanas, sobretudo, às
ligadas aos estudos da linguagem visam a contribuir para o campo científico, apenas.
Ainda há muito a se descobrir. Há terras pouco exploradas e inexploradas. É nesse
trajeto que buscamos pisar, com cautela.
A ideia do dialogismo (interacionismo, dialogicidade, diálogo) nasce como uma
resposta às limitações do subjetivismo idealista, e da crítica, veementemente, imposta
por Bakhtin/Volochínov (2014) aos preceitos que fundamentam/fundamentaram o
objetivismo abstrato, principalmente, às propostas por Saussure. Sobre essa última
divergência ideológica, a censura se mostra, sobretudo, na ideia de que “a língua é
um sistema estável, imutável, de formas linguísticas submetidas a uma norma
fornecida tal qual à consciência individual para esta” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014,
p. 74-75)
A partir das ponderações feitas até aqui, passamos, de momento, a delimitar
nosso objeto de investigação. Buscamos elucidar sobre que espaço as marcas
sintáticas de remissão do discurso-outro ocupam dentro dos estudos das Ciências
Humanas. De início, já delimitamos a linguagem. Ela, neste lugar, ressoando as vozes
do Círculo Bakhtiniano, será vista como um objeto (material e analisável) de natureza
dialógica. E, seguindo nessa linha de pensamento, assentamos o texto, já que “só
[ele] pode ser o ponto de partida” e por “todo texto [ter] um sujeito, um autor (o falante,
ou quem escreveu)” (BAKHTIN, 2011, p. 308); a palavra – que “é interindividual. Tudo
o que é dito, o que é expresso se encontra fora da ‘alma’ do falante, não pertence
apenas a ele” (BAKHTIN, 2011, p. 327-328); e o enunciado, dado que “só [ele] tem
relação imediata com a realidade e com a pessoa viva falante (o sujeito)” (BAKHTIN,
2011, p. 328).
Diante disso, podemos afirmar que a linguagem, por ser um fenômeno social,
histórico, social e cultural, é dialógica, o sujeito é dialógico, o texto é dialógico, a
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palavra é dialógica, o enunciado é dialógico. É desse universo, que recortamos nosso
objeto de pesquisa: o discurso de outrem. E, como “as formas sintáticas são as que
mais se aproximam das formas concretas da enunciação, dos atos de fala”
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 146), propomo-nos, nesta dissertação, a
compreender como relacionar o dialogismo às formas da enunciação nas construções
sintáticas, passando, rapidamente, por Bakhtin (2011, 2014) até chegar à
heterogeneidade enunciativa, proposto por Authier-Revuz (2004) e Maingueneau
(2001). É nesse último ponto que dedicamos um tópico à parte.
A experiência bakhtiniana sobre a análise das estruturas sintáticas do discurso
relatado toma como escopo, narrativas da cultura russa. Para Bakhtin/Volochínov
(2014), o discurso (o dito) é uma resposta a outro dito (discurso). O discurso citado
são formas sintáticas de “marcação” do dito de outrem por meio de estruturas
explícitas (como verbos dicendi, pontuação: dois-pontos, travessão, aspas). Então, o
Discurso Citado pode ser tanto parte integrante (ou integrar) de um “novo” discurso
ou ainda um assunto sobre ele próprio (uma metalinguagem).
Nas palavras do próprio Bakhtin/Volochínov (2014, 150)
O discurso de outrem constitui mais do que o tema do discurso, ele pode
entrar no discurso e na sua construção sintática, por assim dizer, “em
pessoa”, como uma unidade integral da construção. Assim, o discurso citado
conserva sua autonomia estrutural e semântica sem nem por isso alterar a
trama linguística do contexto que o integrou.

Assim, as vozes alheias podem aparecer, integral e sintaticamente, em outro
discurso. Nesta dissertação, iremos adotar os termos bakhtinianos para se referir à
palavra de outrem. Bakhtin/Volochínov (2014) retomam esse mesmo sentido por meio
de expressões referenciais, a saber: discurso citado, enunciação citada, palavra
citada, formas de transmissão do discurso de outrem, formas do discurso citado,
enunciação de outrem, entre outros recursos expressivos.

1.2 Heterogeneidade enunciativa e ensino
O que ocorre, de fato, é que, quando me olho no
espelho, em meus olhos olham olhos alheios;
quando me olho no espelho não vejo o mundo com
meus próprios olhos desde o meu interior; vejo a
mim mesmo com os olhos do mundo - estou
possuído pelo outro.
Mikhail Bakhtin
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Diferente de Bakhtin/Volochínov (2014), que emprega o termo discurso citado
para se referir as marcas linguísticas do outro, materializadas na trama textual,
Authier-Revuz (2008) prefere a expressão heterogeneidade1: essa preferência se
justifica porque o termo citado poderia ter valoração de discursos vindouros, hipótese;
e, tradicionalmente, o discurso citado tende a abordar, como fenômeno de remissão
enunciativa, o Discurso Direto (DD), o Discurso Indireto (DI) e o Discurso Indireto Livre
(DIL) – tal qual Bakhtin desenvolveu no livro Marxismo e filosofia da linguagem –,
omitindo-se, por exemplo, a Modalização em Discurso Segundo (MDS). Então, no
princípio da metadiscursividade (do discurso sobre o discurso), é preferível, para a
autora, na representação do discurso-outro (RDO), optar pela expressão
heterogeneidade enunciativa. Apesar de entendermos a distinção feita por AuthierRevuz (2008), não iremos optar por uma ou outra expressão, julgamos que, aqui, as
duas poderão ser usadas, sem que haja sentido ambíguo ou controverso.
A frase que inicia esse tópico, talvez, tenha sido um dos pontos sob o qual
Authier-Revuz tenha se inquietado para defender a teoria da heterogeneidade
enunciativa. Authier-Revuz (1998, 2004) propõe, a partir das contribuições provindas
da Psicanálise freudiana, o consciente e o inconsciente, e do dialogismo bakhtiniano,
um novo olhar para os fenômenos linguísticos: nasce assim o conceito de
heterogeneidade enunciativa.
Essa percepção é dividida, segundo Authier-Revuz (2004), em dois campos: a
“heterogeneidade constitutiva” e “heterogeneidade mostrada”. A primeira percepção
elucida que todo enunciado linguístico (o dito), numa interação verbal, constitui-se
pela hibridização de vozes, em outras palavras, o discurso sempre será atravessado
por outros dizeres. A segunda concepção configura-se por meio de estruturas
linguísticas sintáticas, que podem estar/ser ou não marcadas na tessitura textual. Isso
prova que um discurso não é “homogêneo”, puro, pois nele também outros discursos
podem ser desvendados, ou seja, outras vozes podem ser reveladas no
discurso/enunciado.
Ainda para Authier-Revuz (2004), o discurso é constitutivo porque o sujeito se
constitui na e pela linguagem (pela presença de “Outros” discursos) e heterogêneo,

1

Essa preferência é apresentada no artigo A representação do discurso outro: um campo multiplamente
heterogêneo de Jacqueline Authier-Revuz (2008).
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pois, no discurso, há sempre um “outro” discurso, velado ou não. Diante disso, nos
parágrafos vindouros, pretendemos refletir sobre a heterogeneidade mostrada (o
discurso citado, relatado), um fenômeno linguístico analisável, que se materializa nos
textos sob a forma, geralmente, sintática, marcada na trama textual, e, por assim
entender, propomo-nos, objetivar esses recursos expressivos da linguagem como um
objeto ensinável e, dessa forma, aprendível, desde o ensino fundamental.
Diante desse fenômeno linguístico, pretendemos descrever, minuciosamente,
as formas sintáticas do discurso relatado (discurso direto, discurso indireto, discurso
segundo, ilha textual, discurso direto com “que”), pois acreditamos que esses
elementos sintáticos da heterogeneidade mostrada sejam suficientes para abarcar
nossos objetivos e, dessa forma, possamos contribuir para a melhoria no ensino de
língua portuguesa, sobretudo, para o da produção textual escrita.
Em seguida, construímos, a partir das contribuições de Authier-Revuz (2004) e
Maingueneau (2001), um quadro-resumo com as características das formas sintáticas
de remissão do discurso-outro. Vale salientar que esse quadro mostrará as
características de cada um dos discursos relatados, o que não implica informar que
haja variações desses exemplos.
A saber:
Quadro 1 – Tipos e características dos discursos relatados

Tipos de discurso
citado

Características

O enunciador, supostamente, emprega as próprias
palavras do citado.
O citante traduz o discurso citado (há diversas
Discurso Indireto (DI)
maneiras de essa tradução ocorrer);
Preza-se pelo “conteúdo do pensamento” do citado.
O enunciador exime-se do enunciado, apoiando-se em
Modalização
em
um outro discurso (MAINGUENEAU, 2001);
Discurso
Segundo
O enunciador faz uso de modalizadores (Segundo X,
(MDS)
Para X etc.).
“O enunciador citante [isola] em itálico e entre aspas
um fragmento que, ao mesmo, ele utiliza e menciona,
Ilha Textual (IT)
emprega e cita”; (MAINGUENEAU, 2001, p. 151);
É uma forma híbrida.
Também é uma forma híbrida.
O Discurso Direto com
O citado apresenta características do DD, mas
“que” (DDq)
acompanhado de “que”.
Discurso Direto (DD)

Maingueneau (2001)
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Vejamos, agora, minuciosamente, cada um dos esquemas citados acima. O
uso do discurso relatado é uma forma de se afastar, na enunciação, do próprio dizer.
É o momento de abrir um espaço para outras vozes. Essa abertura pode ser feita, por
exemplo, pela inserção do Discurso Direto (DD), Discurso Indireto (DI), Modalização
em Discurso Segundo (MDS), Ilha Textual (IT) e Discurso Direto com “que” (DDq).
Sobre essas formas de

reprodução do discurso-outro, comecemos,

primeiramente, por caracterizar o discurso direto. Esse fenômeno discursivo “não se
contenta em eximir o enunciador de qualquer responsabilidade, mas ainda simula
restituir as falas citadas e se caracteriza pelo fato de dissociar claramente as duas
situações de enunciação: a do discurso citante e a do discurso citado”.
(MAINGUENEAU, 2001, p. 140)
Nas palavras de Authier-Revuz (2004, p. 70),
[...] o discurso direto é uma forma – fundamentada na autonímia –
particularmente clara do distanciamento: o locutor-relator ali se apresenta
como sendo, na parte citada, somente “a voz” que pronuncia palavras,
dependendo, realmente de um outro ato de enunciação – outro par de
interlocutores, outro tempo, etc.

Assim, ao optar pelo discurso direto (DD), por exemplo, o aluno torna-se o
porta-voz da (s) voz (es) do outro. A negociação nesse caso é feita de forma fidedigna
(no sentido de encenar o discurso-outro). Abre-se, nessa escolha, um espaço para o
discurso citado. O sujeito, produtor do texto, não apenas se afasta do seu próprio
enunciado, mas também identifica, marca a voz citada. Nesse caso, os discursos são
destituídos, separados, e essa marcação é feita de forma explícita no movimento de
escrita.
Isso não quer dizer que o emprego do DD seja uma cópia real do discurso
citado. Pelo contrário, “[...] o DD é apenas a encenação de uma fala atribuída a uma
outra fonte de enunciação, e não é a cópia de uma fala ‘real’” (MAINGUENEAU, 2001,
p. 143). Dessa forma, ao optar pelo DD, o autor não reproduz fielmente o discurso
citado, até porque o discurso já dito foi deslocado da sua situação comunicativa de
produção primeira.
O DD, na verdade, é um resgate comunicativo – um discurso-outro repaginado
– pertencente a um determinado tempo e espaço (o que não dispensa de ser
atravessado por outros dizeres também constitutivos e/ou explícitos). Assim, ao
“ressurgir” em outro discurso não vai ao texto com toda legitimidade de outrora,
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justamente por ter sido encenado em uma nova contextualização, atende a outra
intenção discursiva.
Em contrapartida, ao movimentar a escrita por meio do DD, autor/falante
procura “criar uma autenticidade”, buscando a credibilidade do leitor/ouvinte; tende a
“distanciar-se”, aderindo ou não o discurso citado; e tenta “mostrar-se objetivo”.
Maingueneau (2001), sobre isso, esclarece ainda que a escolha pelo DD decorre,
principalmente, da intenção comunicativa do gênero discursivo (artigo de opinião,
charge, tirinha, reportagem, notícia, etc.), ou ainda parte das particularidades
pertinentes a cada esfera social.
Sobre os três aspectos de escolha elencados pelo autor, detalharemos (usando
as palavras do próprio autor, ou seja, via emprego do discurso direto) a seguir os
possíveis motivos que levam a um autor/falante a marcar o discurso por meio do
emprego do DD. Vejamos:
Criar autenticidade, indicando que as palavras relatadas são aquelas
realmente proferidas;
Distanciar-se: seja porque o enunciador citante não adere ao que é dito e não
quer misturar esse dito com aquilo que ele efetivamente assume; seja porque
o enunciador quer explicitar, por intermédio do discurso direto, sua adesão
respeitosa ao dito, fazendo ver o desnível entre palavras prestigiosas,
irretocáveis e as suas próprias palavras (citação de autoridade);
Mostrar-se objetivo, sério. (MAINGUENEAU, 2001, p. 142)

O primeiro ponto diz respeito à credibilidade que o autor/falante julga pretender
ao empregar essa forma sintática. Espera, dessa forma, mostrar que o discurso citado
é o próprio discurso citado (há, nesse caso, uma encenação, pois não há como acoplar
nessa enunciação o aspecto temporal e espacial do discurso primeiro). O segundo
fator destaca a falta de comprometimento do autor/falante (quer seja negar/repudiar
quer seja por aceitar/concordar) com o discurso citado. Há um distanciamento dos
discursos citante e citado. É como que o autor/falante demonstrasse ao leitor/ouvinte
o que pertence a ele e o que é do outro. Por fim, como deseja à objetividade, ser claro,
entendido, o autor/falante tenta demonstrar-se mais prático, faz-se compreensível,
atribui sentido.
Na sequência, construiremos a percepção de Discurso Indireto (DI),
confrontando esse modo dizer com o Discurso Direto (DD). Mostramos as
particularidades de um e do outro, os pontos de convergência e divergência. Na
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verdade, essas formas embreantes, como rotula Maingueneau (2001), exercem
papéis enunciativos, particularmente, paradoxais.
Enquanto que no DD, não usamos as palavras como objeto do dizer, no DI, o
citante usa palavras de sua propriedade para dizer o conteúdo do discurso do outro.
O citante, então, interpreta o discurso tomado como fonte. Essa proposição já coloca
o DD e o DI em situações interlocutivas distintas, opostas, o que coloca em xeque os
exercícios escolares – tão comuns em livros didáticos – de que passar um enunciado
em DD para o DI, e vice-versa é um exercício reflexivo de linguagem. Essa construção
é, numa enunciação dialógica, inatingível, justamente, porque, no DI, traduz-se o
conteúdo do pensamento, essas formas do discurso relatado não mantêm, portanto,
relações enunciativas semelhantes, quanto ao conteúdo.
Nas palavras de Authier-Revuz (2004, p. 12), “[...] No discurso indireto, o locutor
se comporta como tradutor: fazendo uso de suas próprias palavras, ele remete a um
outro como fonte do ‘sentido’ dos propósitos que ele relata”. Se no DD, o citante cria
um ponto de seção entre o seu discurso e o do citado, no DI, o citante diz o discursooutro usando suas próprias palavras. O citante do DI tem na língua/linguagem uma
gama de elementos linguísticos para dizer, ou melhor, traduzir o outro.
Assim como no DD, a escolha/seleção do verbo dicendi consiste num ato
comunicativo, depende da intenção interlocutiva. Segundo Maingueneau (2001, p.
151), “uma citação no discurso indireto perde sua autonomia enunciativa, tornando-se
dependente do verbo introdutor”.
Sintetizando as percepções do DD e DI, recorremos a Authier-Revuz (2000, p.
43) para dizer que
As formas direta e indireta do discurso reportado não têm sua origem no
empréstimo de palavras dos outros, ou seja, do “falar com” as palavras de
outros, sendo o seu modo de funcionamento aquele do falar de [da] fala do
outro; o primeiro mostra as palavras dos outros, não usadas como objetos,
enquanto o segundo faz uso de palavras próprias para falar do conteúdo da
fala do outro (o uso de “suas próprias palavras” podendo sempre
evidentemente se duplicar, sob a forma de discurso indireto como dizer não
reportado, em uma menção interpretativamente marcada, do tipo como ele
diz). (AUTHIER-REVUZ, 2000, p. 43)

Essa autora, ainda, distingue, morfossintaticamente, essas formas de citar da
seguinte forma:
•

Verbo dicendi + “...” para o Discurso Direto;

•

Verbo dicendi que... para o Discurso Indireto.

31

Assim, a estrutura do DD seria, textualmente, seguida de verbo de elocução,
mais citação isolada por aspas, podendo também, aparecer outros elementos gráficos
(dois-pontos, travessão); já no DI, a sintaxe constitui-se por verbo dicendi,
acompanhado de conjunção subordinativa que, e da interpretação do discurso citado.
A estrutura do DI é constituída por meio de uma oração subordinada substantiva
objetiva direta.
No movimento de resgate da palavra de outrem também podemos nos apoiar
em um discurso citado, de forma distante, por meio do emprego de modalizadores
(Segundo X, Para X, De acordo com X, etc.). Essa forma de enunciar sobre o enunciar
é conhecida como modalização em discurso segundo (MDS). Inclusive quando
comentamos a nossa própria enunciação também estamos empregando essa forma
de remissão do discurso-outro. Para Authier-Revuz (2008, p. 108), a MDS consiste no
emprego de “um discurso outro segundo o qual se fala”, o que o distingue do DD e do
DI, que é “um discurso outro do qual se fala”.
Na verdade, ao optarmos por essa estratégia, a MDS, estamos também nos
eximindo do discurso. A responsabilidade recai para outro enunciado, supostamente,
por ser mais confiável socialmente. Esse recurso linguístico aproxima-se do discurso
indireto, no entanto ao acoplar um modalizador antes do discurso enunciado, quase
sempre uma paráfrase linguística2, parece que se está tentando dar mais credibilidade
ao discurso citado.
Outra maneira de não se comprometer no discurso, é utilizarmos as formas
híbridas do discurso relatado. Há, nesse caso, pelo menos duas formas imbricadas.
Esse cruzamento de discursos pode ocorrer de duas formas: ou por ilha textual (IT)
ou pelo emprego do discurso direto com “que” (DDq).
A ilha textual consiste quando, na sintaxe do discurso citante, este isola
graficamente (por aspas ou itálico) um discurso citado dentro do seu próprio discurso,
ou seja, utiliza e menciona o outro, emprega e cita-o. Estruturalmente, essa forma de
enunciar aproxima-se mais do DI, porém há elementos marcados na trama textual
pertencentes ao discurso citado, configurando, assim, uma forma direta. Por isso,
chama-se a ilha textual de uma forma híbrida do discurso relatado.
Outro fenômeno linguístico que se configura pelo hibridismo (DD/DI) é o
discurso direto com “que” (DDq). É comum o emprego de uma estrutura que,
Consultar a noção de paráfrase proposta por Fuchs (1985) no texto A paráfrase linguística –
equivalência, sinonímia ou reformulação?
2

32

aparentemente, possa ser marcado como DI (verbo dicendi + que), mas na verdade,
trata-se do DD, já que o discurso citado é isolado por aspas (são as palavras do outro),
determinando que não se atua como tradutor, pelo contrário, comporta-se como portavoz.
Maingueneau (2001, p. 152) explica que “o desenvolvimento desse tipo de
discurso relatado é revelador de uma evolução da mídia”. Nesse sentido, do mesmo
modo que se distancia do sujeito tomado como interlocutor (via DD), “tentam ‘colarse’ à sua linguagem e ao seu ponto de vista”.
Para apresentarmos as formas sintáticas indicadoras de vozes alheias,
recorremo-nos aos pressupostos teóricos de Bakhtin/Volochínov (2014) e,
posteriormente, aos estudos de Authier-Revuz (1990, 2004) e Maingueneau (2001).
No primeiro autor, a análise debruça-se em narrativas da literatura russa, já, nos dois
últimos, a apreciação recai em textos do domínio jornalístico francês. Nesta
dissertação, pretendemos relacionar nossas críticas em textos escritos produzidos por
alunos da rede pública. Assim, variantes dessas formas sintáticas de reprodução das
vozes alheias podem aparecer nos escopos textuais.
No capítulo sucedâneo, pretendemos detalhar os campos teóricos que
sustentaram o ensino da escrita no contexto brasileiro. Para isso, propomo-nos trazer
para reflexão o que preceituava os documentos legais. Abordaremos, ainda, as
acepções linguísticas que ecoam nas escolas. Por fim, adotaremos uma percepção
linguística de ensino que, a nosso olhar, possa contribuir no processo de
aprendizagem da modalidade escrita.
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CAPÍTULO 2
O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA: foco na produção escrita

Neste

capítulo,

buscamos

compreender,

primeiramente,

elucidar

as

percepções de texto, escrita e ensino atreladas à noção de linguagem. Em segundo
plano, pretendemos detalhar de que maneira se deu o percurso do ensino da escrita
no contexto brasileiro, principalmente, por meio de relatos de experiências divulgados
por Geraldi (2009, 2010, 2013), e, a partir dessa reflexão propor caminhos pelos quais
poderemos percorrer com o intuito de cooperar para o processo de ensinoaprendizagem. Separamos essa discussão em cinco momentos principais.
O primeiro, Percepção de texto, escrita e ensino, buscamos explicitar os
conceitos epistemológicos que embasam cada termo. No segundo, O ensino da
Língua Portuguesa no cenário brasileiro, relatamos, contextualizamos e situamos a
problemática da escrita no contexto nacional, destacando as pesquisas e
pesquisadores que se preocuparam em refletir sobre o ensino de língua portuguesa,
principalmente, no que concerne à modalidade escrita. Portanto, faremos um resgate
do contexto histórico em que a modalidade escrita tenha sido alvo de pesquisa nos
últimos anos.
O terceiro momento, A atividade criadora da linguagem, apresentamos os
estudos da linguagem sob a ótica do trabalho reflexivo com a linguagem. No quarto,
A escrita “como acontecimento”, explicitamos a percepção de linguagem, sujeitos e
como pode ser compreendida a prática de leitura, a prática de escrita e análise
linguística na sala de aula. Por fim, no último tópico, denominado Por que não ensinar
REDAÇÃO na escola, apresentamos os meios didático-pedagógicos que podem
orientar a ação docente em sala de aula.

2.1 Percepção de texto, escrita e ensino
O texto é o dado (realidade) primário e o ponto de
partida de qualquer disciplina nas ciências
humanas.
Bakhtin

Devido ao grande número de textos que nos rodeia (nas ruas, livros, placas,
mídias, panfletos etc.) é uma necessidade termos habilidades de leitura e escrita. Mas,
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afinal, o que é ler? O que é escrever? Lê-se o quê? Escreve-se o quê? O que, então,
podemos considerar um texto? Ao longo de décadas, muito se discutiu sobre como
ensinar o aluno a compreender/interpretar/produzir um texto, apesar de não haver um
consenso entre os estudiosos dessa área, desde Bakhtin, muitas teorias
fundamentaram o método de ensino, principalmente, o do texto.
No entanto, antes de explicitarmos o conceito de texto adotado nesta
dissertação, permita-nos fazer uma abordagem temporal da linha de pensamento que
se alimenta do texto como objeto de investigação. A preocupação em se ter esse
fenômeno linguístico como ponto de pesquisa nasce de uma ramificação dos estudos
modernos da linguística. Vale salientar que a teoria que se instiga a desvendar “os
segredos do texto” é a Linguística Textual (LT).
Anteposto ao fortalecimento desse escopo teórico, havia uma proliferação de
pesquisas científicas voltadas a analisar e investigar o texto pela ótica da frase, da
estrutura transfrástica, ligada, prioritariamente, aos estudos da coesão. Apesar de ter
surgido na década de 60, é na de 80 que a Linguística Textual ganha status e
credibilidade no universo acadêmico, ou seja, as investigações sobre os fenômenos
da LT se redesenham e trocam a lente da luneta, com intuito, principalmente, de
transitar por novos ambientes, mundos, ainda, inexploráveis, virgens.
Marcuschi (p. 71, 2008) propaga que o texto é uma “unidade maior [...] e
constitui uma unidade de sentido”. Logo, o texto não pode (ou melhor, não deve) ser
analisado como um conjunto de frases isoladas, mas como um “artefato sóciohistórico” (ibidem, 2008, p. 72), em outras palavras, o texto deve ser entendido como
um “discurso” que verbera vozes da sociedade, portanto, ecoa vozes de sujeitos que
constroem história e se constroem por meio dela, inserido num âmbito social e
temporal. É justamente por pensar assim que esse autor de filia ao círculo bakhtiniano,
ao dialogismo. O texto se constrói (se reconstrói) na interação entre autor, texto e
leitor/ouvinte. Em outras palavras, o autor produz o texto, e cabe ao leitor/ouvinte
atualizá-lo, isto é, “a construção do significado não é feita a partir do texto, num
processo de extração, mas a partir do leitor, que não extrai do, mas atribui ao texto
um significado”. (LEFFA, 1999, p. 14).
Marcuschi (2008), ao definir texto, agrega-se aos estudos de Beaugrande (apud
MARCUSCHI, 2008, p. 72): “O texto é um evento comunicativo em que convergem
ações linguísticas, sociais e cognitivas.” Esse conceito parece dar conta da ideia que
comungamos: “a perspectiva sociodiscursiva” da linguagem, também conhecida como
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interacionismo bahktiniano. Primeiramente, por considerar o texto um acontecimento
linguístico da comunicação (o que demanda intenção, situação, propósito, um “eu” e
um “outro” e também uns “eus” e uns “outros”). Em segundo lugar, por integrar
movimentos do âmbito linguístico (domínio vocabular, estilístico), da sociedade (o
produtor e o ouvinte/leitor podem ou não ser contemporâneos, no entanto, dominam
o mesmo signo linguístico) e da cognição (experiências individuais, mas que
convergem para a compreensão, atribuição e construção de sentido).
Sobre texto, Koch (2011) enfatiza que o definir depende da natureza de língua,
linguagem e sujeito que se adote. Se, por exemplo, criarmos laços com a “língua como
representação do pensamento e de sujeito como senhor absoluto de suas ações e de
seu dizer, o texto é visto como um produto – lógico – do pensamento [...] do autor”
(ibidem, p. 16, 2011), cabendo, então, ao leitor/ouvinte somente compreender aquilo
que o autor produziu, idealizou.
No entanto, ao transitarmos pela “concepção de língua como código – portanto,
como mero instrumento de comunicação – e de sujeito como (pre)determinado pelo
sistema, o texto é visto como simples produto da codificação de um emissor a ser
decodificado pelo leitor/ouvinte [...]” (ibidem, p. 16, 2011). Nessa linha, o leitor/ouvinte
compreende o texto, simplesmente, por decodificar o escrito, é este sujeito que atribui
sentido ao texto, cabendo ao leitor/ouvinte dominar o código linguístico, assumindo,
também, uma passividade.
Por fim, caso abraçarmos a “concepção interacional (dialógica) da língua, na
qual os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, o texto passa a ser
considerado o próprio lugar de interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que
– dialogicamente – nele se constroem e são construídos” (ibidem, p. 17, 2011). Aqui,
há parceiros. Nessa concepção o autor-texto-leitor é sócio. Vinculando-se a essa
ideia, compreender um texto é
uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se
realiza, evidentemente, com base nos elementos linguísticos presentes na
superfície textual e na sua forma de organização, mas que requer a
mobilização de um vasto conjunto de saberes e sua reconstrução no interior do
evento comunicativo, [ou seja], o sentido de um texto é, portanto, construído
na interação texto-sujeitos (ou texto-co-enunciadores) [...] (KOCH, 2011, p. 17)

Dessa forma, a compreensão não se limita ao que o autor escreveu, nem
tampouco ao que o leitor/ouvinte decodificou. O sentido está justamente na interação
entre esses sujeitos produtores de sentido. Até porque esses protagonistas são
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sujeitos constituídos sociohistoricamente, o que demanda de ambos uma abordagem
ao mesmo tempo distinta e aberta a interpretações.
Diante das concepções por ora levantadas, criaremos uma aliança com a
“concepção sociointeracional da linguagem”. Nossa união dá-se por acharmos
segurança no fazer dessa ideia. Nela, o texto é visto como um evento social, histórico,
comunicativo (dialógico), o que já demanda uma interação entre o produtor e
interpretador. O texto se completa nessa parceria. Dessa associação, concordamos
com Koch (p. 17, 2011) ao afirmar que o “Produtor e interpretador do texto são,
portanto, “estrategistas”, na medida em que, ao jogarem o “jogo da linguagem”,
mobilizam uma série de estratégias – de ordem sociocognitiva, interacional e textual
– com vistas à produção do sentido.”.
Para descerrar as contribuições de Koch (2011, p. 20) sobre texto, ficaremos
com o conceito de texto explicitado por essa autora (apud Beaugrande, 1997): texto é
um “evento comunicativo no qual convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais”,
acrescentamos aí as ações históricas e o contexto de produção. Ainda para Koch
(2011, p. 20), é um “evento dialógico (Bakhtin), de interação entre sujeitos sociais –
contemporâneos ou não, co-presentes ou não, do mesmo grupo social ou não, mas
em diálogo constante”. Portanto, percebe-se um confim ideológico entre Marcuschi
(2008) e Koch (2011) quanto à percepção de texto. Esses autores comungam, na sua
grande maioria, no conceito de texto.
A percepção de texto aqui explicitada leva a nos filiarmos a percepção
interacionista da linguagem. Nesse momento, iremos construir, a partir das acepções
já proferidas e das leituras de cunho científico, a noção de escrita. Bakhtin (2014, p.
127) metaforiza que o livro é um “ato de fala impresso”, logo, se assim é o livro, na
ótica do autor, por relação, a escrita também é.
Bakhtin/Volochínov (2014, p. 128) define que “o discurso escrito é de certa
maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala: ele
responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções
potenciais, procura apoio, etc.”. A escrita, nessa perspectiva, torna-se um ato
responsivo. O texto escrito ao mesmo tempo em que se porta como uma resposta
também se coloca a ser respondido.
Não é incomum, nas salas de aula, um “trabalho” com a escrita reduzido à
passividade de “tirar do quadro”. Esse tecnicismo é uma percepção enraizada e,
ainda, mantém adeptos no Brasil. Para colaborar na reversão desse método de
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ensino, não será de uma hora para outra que iremos preencher as brechas que
estagnaram o ensino e a aprendizagem da linguagem escrita no contexto histórico
brasileiro. No entanto, isso não fará com que desistamos de contribuir e redesenhar o
ofício do ensinar da qual temos orgulho de fazer parte. Acreditamos que, a partir desta
fonte, possamos chegar a outras pesquisas que visaram e visem a indicar
experiências bem-sucedidas para o processo de ensino-aprendizagem.
Muitas defesas foram feitas para virarmos a página e (re) escrevermos um
marco para o ensino de língua portuguesa, sobretudo, relativo ao processo de escrita
na escola. É com essa vontade que buscamos apontar caminhos, diretrizes. Os
primeiros

passos

já

foram

dados.

Não

pretendemos,

aqui,

trazer

uma

teoria/ideologia/metodologia nova, pelo contrário, visamos a fortalecer os estudos
acadêmicos já em circulação.
Outra ideia, erroneamente difundida, era aceitar que saber gramática
(pregoado por um bom tempo como um conhecedor das normatizações da escrita)
garantisse ao sujeito dominar os recursos linguísticos de uma língua. É preciso,
paulatinamente, dotar o sujeito de habilidades reais de uso da escrita no cotidiano
escolar e externo a essa esfera, justamente por sermos sujeitos sociais, não
individuais. Diante disso, a escola deve garantir a aprendizagem de uma escrita que
transforma, reivindica, socializa, humaniza.
Nas palavras de Geraldi (2012, p. 131), “é devolvendo o direito à palavra – e
na nossa sociedade isto inclui o direito à palavra escrita – que talvez possamos um
dia ler a história contida, e não contada, da grande maioria que hoje ocupa os bancos
das escolas públicas”. O trabalho com a escrita não é um trabalho individual nem só
deve ter o professor como auditório, pelo contrário, o processo de escrita é um
trabalho construído a muitas mãos e, por assim se portar, também deve chegar a
muitas outras mãos.
Associando a percepção de escrita às três concepções de linguagem, podemos
indicar que:
1. Linguagem como representação do pensamento: a escrita (grafismo) é um
retrato daquilo que o autor externou; o foco recai no autor, é, portanto, um ato
individual;
2. Linguagem como instrumento de comunicação: a escrita é um ato de
comunicação; o foco recai no leitor/ouvinte;
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3. Linguagem como interação discursiva: a escrita é uma atividade dialógica; o
foco recai na tríade autor-texto-leitor, ambos constituídos sociohistoricamente.
Para Bakhtin/Volochínov (2014, p. 115), a primeira percepção de linguagem
(expressão do pensamento), é “tudo aquilo que, tendo se formado e determinado de
alguma maneira no psiquismo do indivíduo, exterioriza-se objetivamente para outrem
com a ajuda de algum código de signos exteriores”, portanto, “a expressão se constrói
no interior; sua exteriorização não é senão a sua tradução” (ibidem, 2014, p. 116).
Nessa perspectiva, o ato de fala seria formado no interior do psiquismo individual (os
recursos linguísticos já estariam na “mente” do indivíduo) e sua “reprodução” gráfica
seria a materialização desse pensamento: a escrita, então.
A segunda percepção de linguagem restringe-se à mecanização. A
decodificação da palavra era sinônimo de saber ler; e, por sua vez, a codificação da
palavra tornava o “escritor” em um “sabedor” da escrita. Essa “competência” não dava
conta do real papel do que é ser leitor, tampouco do que possamos chamar de escritor.
Não havia intenção no ato de escrever.
A terceira linha teórica, nascida a partir do Círculo bakhtiniano, bate as portas
dos centros universitários. Esse pensamento foi trazido por estudiosos brasileiros que
se aventuraram nos cursos de doutorado e pós-doutorado fora do país. O centro
dessas viagens, a Europa (sobretudo, Alemanha, Rússia, França) serviu como campo
de troca das experiências e aprendizagens do que o Velho Mundo discutia sobre os
novos estudos da linguagem.
Essas “aventuras” desenvolvem-se, aqui, de forma distinta, já que há uma
relação mais estreita com a perspectiva do ensino, da prática pedagógica. Duas ações
são o foco dessas velhas e novas correntes da linguagem, sobretudo, por tocarem na
ferida dos principais problemas do ensino no Brasil: o ler e o escrever. (GERALDI,
2012; CLARE, 2002)
Os verbos ler e escrever não são dicotômicos nem intransitivos, até porque
quem lê, lê algo, alguma coisa (o que demanda um jogo comunicativo, isto, o leitor é
aquele que atribui significado, sentido ao escrito); assim também o é o escrever; quem
escreve, escreve algo, alguma coisa (nesse processo, o “escritor” deixará as lacunas
que, por sua vez, serão preenchidas pelo leitor/ouvinte). Há, portanto, um jogo
discursivo. O dizer é representado pelo que o escritor escreveu, o que não quer dizer
que o texto seja autossuficiente, pelo contrário, o leitor/ouvinte irá dar sentido ao texto.
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A cada leitura nos tornamos um leitor (preferimos a pluralidade nesse caso)
diferente daquele que éramos. Da mesma forma, ao escrever também nos
transformamos em escritores diferentes daqueles que éramos antes do último escrito.
Não

há

estaticidade

no

sujeito

leitor

nem

no

sujeito

escritor.

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014)
A escrita é um instrumento de poder, valorativo, que pode ser apreciado. Nessa
relação,
Toda palavra usada na fala real possui não apenas tema e significação no
sentido objetivo, de conteúdo, desses termos, mas também um acento de
valor e apreciativo, isto é, quando um conteúdo é expresso (dito ou escrito)
pela fala viva, ele é sempre acompanhado por um acento apreciativo
determinado.
Sem
acento
apreciativo,
não
há
palavra.
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 137)

Portanto, tal qual é a palavra, a escrita também é um elemento que se coloca
a apreciação. Essa “avaliação”, “juízo” é ativado pela interação entre os sujeitos
produtores de sentido. Na escola, o professor e o aluno podem representar esses
sujeitos sociais.
Para indicamos um fechamento dessas três percepções, recorremos a
Bakhtin/Volochínov (2014, p. 127), sobretudo, ao explicitar que
[...] a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada,
nem pelo ato psico-fisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da
interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. (Grifos
do autor)

Buscando conectar nossa discussão nos estudos que antes de nós já tiveram
e/ou demonstraram sua preocupação no objeto de estudo da linguagem, sobretudo,
aos problemas da escrita, quer seja na escola quer seja fora dela, traçaremos uma
linha do tempo para ilustrar nossa filiação. No Brasil, a década de 80 teve grande
contribuição para mudança do ensino no país. É nesse período que a concepção da
linguagem, vista não mais como um aspecto monológico, ganha adeptos do
dialogismo bakhtiniano.
Para essa corrente, a linguagem é de natureza dialógica. Não há, então, o “um”,
mas sempre, e no mínimo, o “um e o outro”. Há, pelo menos, dois sujeitos que
atribuem sentido à linguagem, mesmo que o texto seja, por exemplo, particular (um
diário), há nele, pelo menos, dois “eus”. Até porque o “eu” escritor ao ler seu próprio
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texto não é mais o mesmo “eu” primeiro. Outra coisa, a escrita também é sempre
atravessada por “outras” vozes, “outros eus”.
Nas palavras de Geraldi (2013, p. 14),
[...] o trabalho linguístico é contínuo, realizado por diferentes sujeitos, em
diferentes momentos históricos, em diferentes formações sociais, dentro das
quais diferentes sistemas de referência se cruzam (e se digladiam) a língua
que vai constituindo mantém-se porque se modifica.

Dessa forma, muitas vozes ecoam no nosso dizer. A história faz história e se
posta aberta a novas narrativas. A enunciação é, portanto, um recurso político, social,
ideológico, dúbio (não somente no sentido da pluralidade de leituras, mas de se
constituir pela interação de “um” e, pelo menos, um “outro”).
No Brasil, apoiamo-nos na tese de Franchi (1987, 1992a) sobre a criatividade
da linguagem e nos estudos de Geraldi (2009, 2010, 2013). Esses pesquisadores
contribuíram (e ainda contribuem, justamente, porque os discursos do “passado”
ressoam) para o fazer didático-pedagógico no país.
Eles também reconheceram, imbuídos pelo pensar do Círculo bakhtiniano, que
a linguagem deve ser encarada como um recurso expressivo, um trabalho com a
linguagem. No entanto, precisamos resgatar e disseminar essa ideia para que não
venhamos perder espaço para o neotecnicismo da sequência didática. Há uma
tendência de “gramaticalizar” o ensino de produção escrita, como se fosse um modelo
(um espelho) para se trabalhar com a linguagem.
Apesar do grande acervo científico, que tendia a discutir a “crise escolar”, o
desenvolvimento da competência escritora ainda é uma lacuna no ensino de língua
portuguesa nas escolas públicas brasileiras e quando é objeto de ensino, trata-se de
uma produção escrita regrada por roteiros a se cumprir. Acreditamos ser papel da
escola, na figura do professor, tornar os estudantes proficientes na produção de textos
escritos. É nesse espaço que, envolto a práticas de leitura de textos escritos e escuta
de textos orais, o aluno constituir-se-á como um dos produtores de textos.
A escrita deve ser vista pelos interlocutores como trabalho. Trabalho com a
linguagem. Trabalho sobre a linguagem. Trabalho da linguagem. E, nessa
perspectiva, assumir que o objeto escrita seja compreendido como uma atividade na
escola. O aluno possa assumir a postura de autor e o professor se porte como um
colaborador, coautor desse evento linguístico. Além disso, o processo de escrita sofre
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influências e interferências de interlocutores vários. Portanto, escrever é uma ação
colaborativa, simplesmente, porque, escrevemos com e para outro/outros. (GERALDI,
2013)
Em suma, reiteramos as palavras de Franchi ao prefaciar o livro Portos de
passagem de Geraldi,
[...] na escola, na produção e compreensão dos textos e na análise linguísticogramatical (intuitiva) das operações envolvidas nesses processos, a
linguagem [...] Dá-se por inteiro, em sua dimensão política, histórica, social,
contextual. Dá-se como um acontecimento interativo e multifacetado,
estruturante mais que estrutura. Envolve, pois, ações, além da ação que a
linguagem, ela mesma, é, as ações que a linguagem faz e as ações que com
ela se fazem em que se fazem sobre ela [...] (GERALDI, 2013, p. XI-XII)

Com isso, o trabalho com a linguagem na escola deve levar em consideração
que o sujeito é um agente linguístico. Este, por sua vez, irá refletir, agir, usar as
palavras para que possa ser constituído socialmente e, ao mesmo tempo, possa
constituir outros interlocutores por meio da interação. Para entender os contextos
sociais, políticos e educacionais, na seção seguinte, iremos traçar um roteiro sucinto
de como ocorreu (e ocorre) o ensino de língua portuguesa no cenário brasileiro. É
nessa ideia que desenvolvemos o tópico vindouro.

2.2 O ensino de Língua Portuguesa no cenário brasileiro
Geraldi (2012) destaca que o ensino da língua portuguesa (ou qualquer objeto
de ensino que seja) se vincula a uma “opção política”. Então, aquilo que é ensinado,
como é ensinado, a base epistemológica que sustenta o fazer didático desse
componente curricular são, na verdade, indicadores da percepção de língua e
linguagem que a escola (o professor) toma como norte para a “concretização” do
“ensinar”.
No sistema educacional brasileiro, a Língua Portuguesa (LP) só se torna uma
disciplina curricular, em substituição à docência da Gramática, Retórica e Poética, no
final do século XIX. Nessa época, o ensino de LP consistia em estudos normativos da
língua, tomando como “modelos” de bons textos os clássicos literários, principalmente,
os de origem portuguesa. (CLARE, 2002)
Há uma forte tendência e influência em “reproduzir” as teorias e análises
originárias da Antiguidade Clássica Greco-romana, sobretudo, por conceber a língua

42

como “representação do pensamento”. (CLARE, 2002; GERALDI, 2013) Esse
tendencionismo faz-nos compreender as palavras de Britto (2003, p. 144), sobretudo,
ao colocar a leitura (e por associação nossa, incluímos também a língua/linguagem)
numa “questão político-social”.

Ainda para esse autor, “o reconhecimento da

dimensão política do letramento obriga reconhecer que, através dele, pode-se [...]
reproduzir a ideologia dominante” (Idem). Assim, a percepção de língua instituída por
um sujeito ou instituição dominante passa a moldar a forma de falar e escrever dos
sujeitos dominados. Estes tornam-se reféns de uma doutrinação ideológica
dominante, portanto, vê-se a língua como instrumento de poder. O ensino da escrita,
por exemplo, é guiado pela teoria da aprendizagem julgada como “correta”. Assim, o
processo de ensino perpassa, absorve e transmite o (s) ideal (is) teórico (s) de cada
época.
Na primeira metade do século XX, novos estudos científicos da linguagem
sinalizam para mudanças (disseminadas paulatinamente), não só na perspectiva
teórica, mas, sobretudo, na prática. Independentemente desse “novo olhar”, não se
aceitava (na verdade, repudiava-se) as variedades linguísticas. A forma de
compreender a língua – homogênea e padronizada – refletia-se nos manuais didáticos
e no fazer pedagógico. Dessa forma, para saber escrever, o aluno tinha de aprender
a “copiar” os estilos da literatura. A escrita literária, nesse contexto, representava o
estilo do escrever bem. (GERALDI, 2013; CLARE, 2002)
A teoria da linguagem dominante (inclua-se também o ensino do português) era
vista como um mecanismo que representava o pensamento; muitos ditos gramáticos
publicaram compêndios que definiam como escrever “certo”; nesse período, o ensino
nascia da elite e era destinado, quase que exclusivamente, à elite.
Por sua vez, o ensino da escrita, nessa perspectiva, consiste em um saber
homogêneo, não se considerava tampouco se valorizava as variantes e/ou variedades
da língua. A língua, nesse caso, é desprovida de vida, é estática. Saber escrever era
sinônimo de escrever seguindo os dogmas estruturais emanados dos textos de cunho
literário, sobretudo, os de origem portuguesa, já que, esses, sim, indicavam, para essa
corrente, o modelo de uma “boa escrita”.
Segundo Clare (2002, p. 11), “a realidade é que, desde o início do século até
os anos 50, o ensino destinava-se a uma elite” e para atender as necessidades desse
público, “à escola cabia o ensino da gramática normativa”. Assim, a escola dita
“pública” era um ambiente exclusivo da elite e para a elite (inclusive, o professor
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também era elitizado). Somente após essa década que a escola passa por um
processo de transformação na clientela.
A partir de 50 e início de 60, com a popularização, democratização, expansão
do sistema educacional nacional, a escola pública passa a atender também a classe
menos favorecida. Essa difusão no ensino fez com que a linguagem, sobretudo, a
escrita chegasse a lugares até pouco tempo restritos a uma parcela privilegiada da
população brasileira. Nesse momento, nasce um conflito social: o embate entre o
“coloquialismo”, oriundo da “grande massa” e a norma padrão, tão valorizado pela
elite. Tentando amenizar essa situação, por via da uniformização, o governo da época
solicitou de renomados gramáticos, a constituição de um documento que buscasse a
regularização da escrita e da fala. Esse documento é publicado, em 28 de janeiro de
1959, por meio de Portaria, pelo desígnio de Nomenclatura Gramatical Brasileira,
vulgo NGB3. (CLARE, 2002)
Essa tentativa de uniformização da língua não surte o efeito esperado, “nasce,
então, como mais uma tentativa de aperfeiçoamento do ensino, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, sob o número 4024/61.” (CLARE, 2002, p.12) Esse
novo documento “interventivo” reitera que a educação é direito de todos e que, agora,
expande-se para além dos muros da escola: o lar poderia se tornar uma instituição de
ensino.
Após essa “democratização”, há mudanças no interior das escolas públicas. O
grupo elitista, quase na sua totalidade, migra para os centros educacionais privados e
o público-alvo da escola pública passa a ser constituído, consideravelmente, por
sujeitos oriundos de um estrato socioeconômico mais baixo. Muda-se também o perfil
do professor. Nas palavras de Clare (2002, p. 12), “nos anos 70, começa a mudar a
clientela dos Cursos Normais. Antes, uma profissão que conferia status às moças de
classe média e alta; agora, a ascensão social para os que pertencem à camada mais
pobre da população”.
É nessa atmosfera e imbuído num novo construto teórico, que o governo
promulga, em 11 de agosto de 1971, a Lei nº 5.692, que fixa Diretrizes e Bases para
o ensino de 1º e 2ª graus. A partir dessa lei, a língua seria vista como um instrumento
de comunicação e da expressão da cultura brasileira. A LP é destituída como disciplina
curricular e adota-se a disciplina de Comunicação e Expressão. Para Clare (2002, p.
3

A NGB descreve as normas gramaticais do português brasileiro, sobretudo, os estudos de
nomenclaturas. Cabe-nos lembrar de que essa portaria, ainda, está em vigor, mesmo exposta a críticas.
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14), dever-se-ia “encarar a língua como instrumento de comunicação mecanicista,
adequada aos fins pragmáticos do ensino”.
Para essa corrente, o sistema linguístico não seria mais o foco no ensino, o
sujeito teria de “interpretar” uma mensagem construída por outro sujeito, o
“importante” seria a capacidade interlocutiva em se “comunicar”, em se “expressar”.
A grosso modo, poderíamos sintetizar essa percepção da seguinte forma: um
“emissor” manipula um “código linguístico” para construir uma “mensagem” sobre
determinado “assunto” e utiliza um “canal” para transmiti-la ao “receptor”.
Para atender a essa teoria linguística, os manuais didáticos também sofrem
transformações. Segundo Clare (2002), o objetivo recai para o ensino da língua oral,
sobretudo, por se valorizar o ato comunicativo. Somente nos últimos anos da década
de 70 que há uma preocupação com o ensino da escrita. Surge uma disciplina
instrumental: a Expressão Oral e Escrita (EOE), na verdade, “decidiu-se pela inclusão
de redações em provas e exames vestibulares, acreditando-se em que se teria nessa
atitude uma solução para a crise do ensino” (CLARE, 2002, p. 15)
Em contrapartida, o ensino de redação tornava a ação da escrita em um clichê,
pois “o aluno é levado a reproduzir estereótipos ou generalidades sobre os mais
variados assuntos, compondo, então, a redação [...] com base na imagem que ele
assimilou ao gosto e da visão de língua do professor” (CLARE ao citar UCHÔA, 2002,
p.16). Assim, escrever redação é uma técnica de assimilação, isto é, compreensão
daquilo que o próprio aluno expressou. Muitas das vezes, o exercício redacional
“convidava” o aluno a escrever sobre suas férias, seu animal de estimação, seu final
de semana.
Em suma, da década de 50 ao final da de 70, o ensino da LP e os estudos
nessa área voltavam-se, quase que exclusivamente, para o ensino da gramática
normativa. Essa tendência é justificada pelo “domínio” ideológico de correntes da
filologia da linguagem e da linguística difundidos nessa época. Cabe-nos elucidar que
essa ideia, ainda, permanece “viva” na maioria dos compêndios didáticos e no fazer
pedagógico de muitos docentes Brasil à fora.
A década de 80 é marcada como a “virada de página”. A publicação dos livros
O texto na sala de aula, Por que (não) ensinar gramática na escola e Criatividade e
gramática, talvez, representem (e resumam) o que os centros acadêmicos discutiam
no que concerne ao ensino da LP no país. Esses “manuais” teóricos e práticos passam
a enveredar por caminhos, até então, poucos explorados no campo científico. Esses
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livros “agregam” a teoria, oriunda pelos estudos do círculo bakhtiniano4, com a prática
docente, uma vertente em crescimento devido à preocupação no país em relação aos
baixos índices na aprendizagem da leitura e da escrita.
O que a escola deve ensinar, então? A disciplina de “gramática de língua
nacional”5, o componente curricular “língua portuguesa”, a disciplina de “comunicação
e expressão”, a do “português brasileiro”. Esses são os rótulos pelos quais passou o
ensino da LP no Brasil. Vale lembrar que cada nomenclatura reflete uma proposta
pedagógica – retrata uma teoria linguística ou, ainda, uma fusão entre teorias. Não
há, portanto, neutralidade na escolha de uma ou outra terminologia, até mesmo
porque “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico
ou vivencial” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 99)
No entanto, preferir uma a outra não faz uma opção mais adequada que outra.
É preciso compreender que o trabalho reflexivo com a língua/linguagem em uso tornase um caminho aceitável, uma alternativa, conforme desenvolvemos nos capítulos
sucedâneos. Geraldi (2012) enfatiza que para o ensino de língua, as indagações “para
que ensinamos o que ensinamos?” ou “ para que as crianças aprendem o que
aprendem?” são abandonadas pelo simplismo didático: Como ensinar? Quando
ensinar? O que ensinar?
No livro O texto na sala de aula, Geraldi (2012, p. 41), ao construir uma resposta
ao “para quê”, explicita essas três percepções de linguagem, desenvolvidas acima (e
que também podem ser deslocadas para conceituar língua, gramática, texto, leitura,
escrita – nosso objeto de ensino).
Em resumo, reitera:
A linguagem é a expressão do pensamento: essa concepção ilumina,
basicamente, os estudos tradicionais. Se concebemos a linguagem com tal,
somos levados a afirmações – correntes – de que pessoas que não
conseguem se expressar não pensam.
A linguagem é instrumento de comunicação: essa concepção está ligada à
teoria da comunicação e vê a língua como código (conjunto de signos que se
combinam segundo regras) capaz de transmitir ao receptor certa mensagem.
Em livros didáticos, é a concepção confessada nas instruções ao professor,
nas introduções, nos títulos, embora em geral seja abandonada nos
exercícios gramaticais.
4

Denomina-se de círculo bakhtiniano o grupo de intelectuais, liderado pelo linguista russo Mikhail
Bakhtin.
5 Lei de 15 de outubro de 1827 – manda crear escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e
lugares populosos no Império. Nessa lei, entre outras especificidades, regulamentou-se que “os
professores ensinarão a ler, a escrever, [...], a gramática da língua nacional”. Essa lei foi assinada pelo
então imperador do Brasil, Dom Pedro I, e é considerado o primeiro documento legal que instituiu a
preocupação do governo em criar um sistema de ensino nacional.
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A linguagem é uma forma de interação: mais do que possibilitar uma
transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é
vista como um lugar de interação humana. Por meio dela, o sujeito que fala
pratica ações que não conseguiria levar a cabo, a não ser falando, com ela o
falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não
preexistiam à fala. Geraldi (2012, p. 41)

Essas três percepções de linguagem são reflexos dos estudos da linguagem
discutidos anteriormente nessa dissertação. Nele, destacamos:
•

o subjetivismo idealista, refletida na concepção de linguagem como
expressão do pensamento: estudo da prescrição (difundido antes de
Ferdinand Saussure).

•

o objetivismo abstrato, conjeturada na percepção de linguagem como
instrumento de comunicação: estudo da descrição (representado por
Ferdinand Saussure).

•

interacionismo, aferida na linguagem como interação social: a linguagem
é de natureza dialógica (evidenciado por Mikhail Bakhtin).

A partir da adesão de uma ou outra corrente científica, é possível delimitar,
conceituar e compreender o significado dos fenômenos linguísticos. Assim, a noção
de texto, escrita e ensino relacionam-se, diretamente, com esses conceitos de
linguagem. Na seção vindoura, pretendemos construir a ideia de linguagem, além
daquilo que já foi indicado, como um processo reflexivo, e, por assim ser, demanda
reformular outras palavras. Dizendo isso de outra forma, a palavra tornar-se-á um
produto construído pela reciprocidade dos sujeitos da linguagem. Portanto, essa
relação é mútua e é fortalecida pela ação de um com o outro (entre os interlocutores),
ou seja, é uma atividade de criação/recriação.

2.3 A atividade criadora da linguagem
[...] compreender um signo consiste em aproximar
o signo apreendido de outros signos já conhecidos;
em outros termos, a compreensão é uma resposta
a um signo por meio de signos. E essa cadeia de
criatividade e de compreensão ideológicas,
deslocando-se de signo em signo para um novo
signo, é única e contínua: de um elo de natureza
semiótica (e, portanto, também de natureza
material) passamos sem interrupção para um outro
elo de natureza estritamente idêntica.
Bakhtin/Volochínov
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Neste item, propomo-nos a sintetizar as ideias que compreendem a linguagem
como um recurso expressivo e criativo, em outras palavras, procuramos enfatizar o
trabalho com a gramática por meio de atividades linguageiras: linguística,
epilinguísticas e metalinguística.
Um trabalho acadêmico nasce de uma motivação, escolha, formulação de um
problema, objetivos a serem alcançados, principalmente, do ‘como fazer’, ou seja, que
metodologia será usada a fim de se confirmar ou não um resultado (a hipótese). Esse
procedimento deve contribuir para fundamentar e sustentar a linha de investigação, e,
neste caso, também de intervenção pedagógica. Assim, esta dissertação se constitui
a partir da análise de textos produzidos por alunos em situações reais de sala de aula
com ou sem intervenção docente, ou seja, os textos foram produzidos, didaticamente,
para atender aos fins metodológicos da pesquisa.
Não pretendemos valorizar, aqui, a escrita como simplesmente uma técnica
passada de geração a geração, nem tampouco tratá-la como um mero conteúdo
didático. Caminhamos por terras muito mais reais, vivas. O sujeito dessa história não
será um ser estático, inerte, mas um sujeito em constante transformação histórica,
social, isto é, um agente do fazer, refazer, reinventar. Nas palavras de Franchi (p. 1011, 1987),
um agente novo de sua própria construção, para acomodar-se em sucessivas
e diferentes situações, para reinterpretá-las e reinterpretar seus problemas,
para atribuir às questões novo valor e peso, para inventar soluções; para
exercer, enfim, em cada momento, sua virtualidade criadora.

Assim, valorizamos um sujeito escrevente que elabora, reelabora dizeres. O
dizer será recriado, ganhará novo status, não apenas pela via da informação ou pela
forma (o conteúdo), mas, principalmente, por ter uma intenção, uma função social que
atenda a novas perspectivas discursivas. As vozes sociais ganharão “novo valor e
peso” (Idem, p. 10-11, 1987). O dito será reconstruído. Toda essa transformação da
ação criadora será reproduzida
no diálogo e na contradição. Na multiplicação dos interlocutores. No
contraponto de um discurso que se atualiza em um contexto bem
determinado. Embora no sujeito, é um processo histórico porque supõe ao
mesmo tempo a exploração dos campos já cultivados e o rompimento de
limites anteriormente estabelecidos. Logo, a atividade criadora da escrita
também é um trabalho a muitas mãos. (FRANCHI, p. 11, 1987) (grifo nosso)
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Dessa forma, a produção escrita não é uma ação individual, isolada, solitária.
Não se trata de uma atividade restrita apenas ao papel em branco e a caneta. A escrita
se perpetua nos discursos, atualiza-se constantemente, transborda aquilo que, por
algum motivo, tenha sido considerado um dizer limitado, isto é, o dito alça-se a novos
contextos e transmite novos saberes. Nesse movimento de resgate, experimentamos
das fontes linguísticas da qual “bebemos” na nossa formação social. É nessa relação
de gerenciamento das vozes alheias que o sujeito (histórico, social e cultural)
sistematiza e dá forma a criatividade na linguagem. (FRANCHI, 1987)
Ainda sobre a atividade criadora da linguagem, Franchi (p. 13, 1987) destaca
que “há criatividade até quando nada falamos no solilóquio e no silêncio da reflexão
em que reorganizamos os construtos anteriores da experiência.”. Para esse autor,
é preciso, porém, ampliar a concepção de criatividade. Ela não pode limitarse ao comportamento original, à inspiração e ao desvio. [...] Há criatividade
nas manifestações individuais e divergentes, mas também no esforço
coletivo, comunicado, no diálogo com os outros que garante o exercício
significativo da linguagem. (ibidem, p. 43, 1987)

Para se trabalhar com o aspecto criativo da linguagem, em sala de aula, nos
construtos educacionais, primeiramente, deve-se abdicar, a princípio (justamente por
se tratar de um conhecimento a posteriori), os vícios descritivos da gramática escolar,
ou seja, abandonar, sob segunda ordem, os exercícios de metalinguagem ─
exercícios de classificação de palavras isoladas de um contexto de uso, por exemplo.
Em segundo plano, adotar um estudo da gramática pela perspectiva do uso da
linguagem. Franchi (1987) amplia e sugere esse “fazer didático” para o ensino da
produção textual (oral ou escrita) (FRANCHI, 1987)
Sobre o trabalho da atividade criadora da linguagem, Franchi (1987) propõe
três atividades nas quais a escola deva se preocupar: a atividade linguística, a
atividade epilinguística e a atividade metalinguística.
Vejamos o que diz o autor sobre a atividade linguística:
[...] é nada mais que o exercício pleno, circunstanciado, intencionado e com
intenções significativas da própria linguagem. Ela já se dá, obviamente, nas
circunstâncias cotidianas da comunicação no âmbito da família e da
comunidade de nossos alunos. (FRANCHI, p. 39, 1987)

A atividade linguística considera a língua/linguagem que o aluno já traz consigo
para a escola como fonte inesgotável de aprendizagem sobre ela mesma. O papel

49

dessa instituição não é de privá-la, nem tampouco, desconsiderá-la. No cotidiano, o
aluno tem contato permanente com ações linguísticas, há uma constante interação
com os demais membros sociais a que pertence. Dessa forma, usando as palavras
de Franchi (p. 39, 1987), “há que se criarem as condições para o exercício do ‘saber
linguístico’ das crianças, dessa ‘gramática’ que interiorizam no intercâmbio verbal com
os adultos e seus colegas”.
A partir dessa operacionalização prática da linguagem, oriunda da interação
com o social,
[...] começa uma prática ou a intensificação de uma prática que começa na
aquisição da linguagem, quando a criança se exercita na construção de
objetos linguísticos mais complexos e faz hipóteses de trabalho relativos à
estrutura de sua língua. Chamamos de atividade epilinguística a essa prática
que opera sobre a própria linguagem, compara as expressões, transformaas, experimenta novos modos de construção canônicos ou não, brinca com a
linguagem, investe as formas linguísticas de novas significações. (FRANCHI,
p. 41, 1987)

Para o autor, é na atividade epilinguística que o sujeito exercita a linguagem. É
um jogo de interação entre os discursos, entre o que já foi dito e o que ainda se pode
dizer. É nessa atuação que o aluno pratica, joga linguisticamente, seleciona, exclui,
adapta, multiplica os dizeres. Será nesse jogo prático da linguagem que iremos adotar
nossas aulas de língua portuguesa na turma de 9º ano do ensino fundamental. Cabe
ao professor oportunizar e instigar essa atividade.

Pretendemos, obviamente,

valorizar o saber linguístico já pertencente ao sujeito, e, a partir, desse conhecimento,
criar condições e situações em que o aluno possa reconstruir saberes, dizeres,
afazeres.
Portanto, a atividade epilinguística “supõe a participação, a contribuição, a
crítica recíproca, a escolha” (FRANCHI, p. 41, 1987) do professor e do aluno.
Ademais,
[...] ela se liga à atividade linguística, à produção e à compreensão do texto,
na medida em que cria as condições para o desenvolvimento sintático dos
alunos: nem sempre se trata de ‘aprender’ novas formas de construção e
transformação das expressões; muitas vezes se trata de tornar operacional e
ativo um sistema a que o aluno já teve acesso fora da escola, em suas
atividades linguísticas comuns. (FRANCHI, p. 41-42, 1987)

Assim, dar-se-á meios para o desenvolvimento sintático, parafrástico, na
produção textual escrita dos alunos, ampliando sua competência discursivolinguística. Isso fará com que o aluno organize o texto (uma macroestrutura de sentido)
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em unidades menores (períodos sintáticos), por exemplo. Então, a função da atividade
epiliguística é dar continuidade à aquisição da linguagem da qual o aluno já teve
contato externamente (na sociedade).
A última ação didática levará em consideração o aspecto descritivo da
gramática. Claro que essa descrição será compreendida de forma axiomática pelo
sujeito que caminhou pelos estágios anteriores, ou seja, pela atividade linguística,
primeiramente, depois pela epilinguística que complementa a primeira ação.
Então, a atividade metalinguística, “seria a terceira etapa da formação
linguística. Aqui, o aluno de gramática pode fazer hipóteses sobre a natureza da
linguagem e o caráter sistemático das construções, e pode um dia falar da linguagem,
descrevê-la em um quadro nocional intuitivo ou teórico.” (FRANCHI, p. 42, 1987)
Nesta etapa, o aluno será capaz de, conscientemente, aplicar o conhecimento
sistematizado das formas de remissão do discurso de outrem, demonstrando esse
saber quando for motivado a escrever.
Nas palavras de Geraldi (2013, p. 25)
Atividades metalinguísticas são aquelas que tomam a linguagem como objeto
não mais enquanto reflexão vinculada ao próprio processo interativo, mas
conscientemente constroem uma metalinguagem sistemática com a qual
falam sobre a língua. Trata-se, aqui, de atividades de conhecimento qua
analisam a linguagem com a construção de conceitos, classificações, etc.

Portanto, para especificar a metodologia que adotamos nesta pesquisa,
retornamos ao dizer de Franchi (1987), sobretudo, ao conceituar o termo gramática.
É nessa perspectiva que construímos e reconstruímos nosso fazer pedagógico. Claro
que não nos limitamos a defini-la apenas como um conjunto de normas e regras de
uma língua. Seria injusto de nossa parte considerar esse dogmatismo tão arraigado
no ensino de linguagem. Gramática, aqui, será cultivar as diversas possibilidades de
operacionalização prática da linguagem.
Nas palavras do próprio autor, gramática será compreendida “como um
conjunto das regras e princípios de construção e transformação das expressões de
uma língua natural que as correlacionam com o seu sentido e possibilitam a
interpretações” (FRANCHI, p. 42, 1987). Isso também nos faz considerar que
aplicação dessa linha teórica pode ser feita com sucesso ao ensino de produção
textual escrita, sobretudo, ao propor o ensino, didático e pedagogicamente, das
formas sintáticas do discurso relatado pela via da atividade criadora da linguagem.
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Portanto, a produção textual escrita é atividade linguística. Escrita é atividade.
Leitura é atividade. Todos esses processos da língua são acontecimentos. Essas
acepções serão explicitadas no tópico subsequente.
2.4 A escrita como acontecimento6

Nesta seção, explicitaremos como pode ser compreendida a percepção de
linguagem, e, a partir desse aspecto, conceituamos o trabalho com leitura, escrita e
análise linguística à luz de Geraldi (2009, 2010, 2013), principalmente, por
compreender que esses processos “acontecem” na dinamicidade interativa dos
sujeitos produtores de sentido. Ademais, toda atividade interativa ocorre num
ambiente social.
A instituição escolar é um espaço onde o saber pode ser construído. É um
ambiente genuinamente plural, social, de interlocução. Há, então, nela uma
proliferação de vozes com ideias convergentes e divergentes. É nessa condição que
a escrita acontece. A escrita é um produto, por isso deve ser trabalhado, lapidado.
Pelo menos dois sujeitos operam/operacionalizam esse trabalho: aluno e professor,
autor e coautor, respectivamente (GERALDI, 2013). No âmbito escolar vivem e
convivem sujeitos constituídos social e historicamente. Portanto, a escrita é um
trabalho de produção. Compreendemos, dessa forma, que, na escola, a escrita é um
produto construído em parceria (no mínimo, entre professor e aluno), é um trabalho a
muitas mãos. (FRANCHI, 1987)
Consoante ao que já fora defendido aqui, adotamos a ideia de que a linguagem
é uma manifestação social, portanto, é um acontecimento de natureza dialógica e, por
assim ser, nasce da interação verbal entre os sujeitos. Nas palavras de Franchi
(1992a, p. 31-32),
A linguagem, pois não é um dado ou resultado; mas um trabalho que
‘dá forma’ ao conteúdo variável de nossas experiências, trabalho de
construção, de retificação do ‘vivido’, que ao mesmo tempo constitui o
6

Trocadilho com o título do livro A aula como acontecimento. Esse livro reflete a aquisição dos recursos
expressivos da língua materna e colabora significativamente para o processo de ensino da língua
portuguesa na escola. O texto não se torna apenas teórico, mas, prático, justamente por condensar e
agregar as vozes daqueles que estão no chão batido da sala de aula – o professor. Pareceu-nos que
estes se tornam os autores dessa obra, coube, apenas, ao pesquisador (e também professor) Geraldi
(2013) materializar essas experiências didáticas. Apesar dessa apropriação, defendemos que a escrita
seja entendida como trabalho, já que nos coloca na perspectiva de quem vai produzir o enunciado,
enquanto que “acontecimento” pode remeter mais ao movimento de interpretação do enunciado que já
existe.
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sistema simbólico mediante o qual se opera sobre a realidade e
constitui a realidade como um sistema de referências em que aquele
se torna significativo. Um trabalho coletivo em que cada um se
identifica com os outros e a eles se contrapõe, seja assumindo a
história e a presença, seja exercendo suas opções solitárias.

A escrita é uma ação. Toda ação demanda trabalho. Todo trabalho é operado
por sujeitos. Um eu e um tu numa relação interativa. Esses sujeitos se relacionam
numa dada situação, experienciada num espaço e tempo onde o discurso passado é
ressignificado. Ocorre, portanto, num contexto social e histórico. (GERALDI, 2013) A
escola é um espaço em que essa integração acontece. Portanto, assim, como a Aula
é um acontecimento, a prática de escrita também é.
Geraldi (2013, p. 12) propõe um esquema representativo para explicitar como
se dá a dinâmica do trabalho linguístico. Vejamos:
Figura 1 – Esquema que representa a dinâmica do trabalho linguístico

Geraldi (2013, p. 12)

Dessa forma, para que a dinamicidade do trabalho linguístico se efetive, é
preciso levar em consideração que a interação verbal entre um “eu” e um “tu” é um
processo interlocutivo construído numa “situação histórico-social” (GERALDI, 2013,
p.13). Esses sujeitos desempenham um trabalho em parceria para operacionalizar
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discursos constituídos de significados, e, por meio desses, façam-se compreender.
Ao construir discursos, esses parceiros mobilizam a língua continuamente. Essa
atividade é constituída no presente com o auxílio do passado.
Essa abertura faz com que, ao escrever, o “eu” e o “tu” possam pôr a escrita
em ata7, registrando a atualidade, resgatando o passado, e, ao se “posterizar” também
possa ressignificar. A escrita, nessa perspectiva, recebe influência de outros escritos,
de outros já ditos, de outras vozes e, assim, ao se materializar, coloque-se, agora,
como um recurso linguístico “recuperável”.
Geraldi (2013) defende que é na ação sobre a linguagem que o novo será
produzido. O trabalho com o recurso expressivo histórico dará origem a novos
discursos. Resgata-se o ontem para recriar o hoje; e, dessa forma, este possa servir
de recurso linguístico póstumo, quer seja para concordar e/ou discordar.
Ao mesmo tempo em que é produto, a escrita também é uma atividade
responsiva, é um jogo comunicativo entre interlocutores. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV,
2014) Demanda, então, participação – ação participativa. Acreditamos que essas
informações já justifiquem o título desta seção: a escrita é um acontecimento,
principalmente, por ser construída num ambiente social, da qual pelo menos dois
sujeitos (também constituídos socialmente) manipulam as palavras (não apenas no
sentido restrito da forma, mas, sobretudo “palavras” com ideologias compartilhadas
ou não) para responder a um já dito. É nesse universo que a escrita emerge e passa
a ser documentada. Ganha a posteridade.
Segundo Geraldi (2013, p. 5) “[...] estruturas linguísticas que inevitavelmente
se reiteram também se alteram, a cada passo, em sua consistência significativa.
Passado no presente, que se faz passado: trabalho de constituição de sujeitos e de
linguagem”. Diante disso, a escola deve abandonar a ideia de que exista uma escrita
homogênea, “só minha”. É preciso atribuir sentido (ou sentidos) aos discursos já
marcados pela história.
No movimento de escrita, estamos sujeitos a duas situações paradoxais: a
primeira diz respeito ao ato de escrever de forma diferente do já dito; a segunda referese ao repetir a palavra de outrora. É justamente nessa atividade de interlocução que
o “novo” surge. (GERALDI, 2013) O mesmo ocorre com o ato de ler. Em suma, “no
âmbito de um mesmo enunciado a oração pode repetir-se (a repetição, a citação de
Essa expressão resgata o discurso do narrador observador no conto “Desenredo” de Guimarães
Rosa. Essa vinculação diz respeito ao ato de escrever, isto é, o que se está escrito fica registrado.
7
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si mesma, o involuntário), mas cada vez ela é sempre uma nova parte do enunciado,
pois mudou de lugar e de função na plenitude do enunciado”. (BAKHTIN, 2011, p. 313)
Se a escrita é um produto da língua, assim também é a leitura. Não há como
dissociar essas ações linguísticas, até porque toda escrita pressupõe leitura. Como a
escrita é trabalho, a leitura e a reflexão com/sobre/da língua também são. (GERALDI,
2009, 2010, 2013) Ler, escrever e refletir a língua (operacionalizar sobre a língua) são
ações pertinentes aos sujeitos da linguagem. Vale salientar que essas atividades não
ocorrem, necessariamente, nessa ordem.
Nessa relação,
Privilegiar o estudo do texto, em sala de aula ou em outros espaços, é aceitar
o desafio do convívio com a instabilidade, com um horizonte de possibilidades
de dizer que em cada texto se concretiza em uma forma a partir de um
trabalho de estilo. E ainda mais: é saber que a escolha feita entre os recursos
expressivos não afasta as outras possibilidades e que seguramente algumas
delas serão manuseadas no processo de leitura. (GERALDI, 2010, p. 140)

Pretendemos ensinar a escrever, sobretudo, a lidar com discurso-outro para
num momento segundo, despertar no aluno que, a depender da sua intenção, da
adequação da linguagem, há muitas formas de dizer. Isso gera indagações como: “o
que dizer”, “a quem dizer”, para que dizer e “como dizer”, questionamentos a ser
respondidos, segundo Geraldi (2011, 2012), antes mesmo da produção escrita.
Ainda para Geraldi (2013, p. 137), trabalhar o texto em sala de aula como um
processo implica que:
a) se tenha o que dizer;
b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;
c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;
d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para
quem diz;
e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d)

Na contramão dessa proposta, a escola tem servido de palco para a aplicação
de exercícios redacionais tão-somente para “mostrar que [o aluno] sabe escrever”
(GERALDI, 2013, p. 139). Por vezes, tem optado por um ensino de (redigir) texto sem
intenção comunicativa. As cartilhas didáticas estão repletas de “textos” em que o
significado não se efetiva. Os textos não passam de “frases” isoladas, soltas e
desconexas.
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Geraldi (2013, p. 161) sugere que se devolva a palavra ao aluno. A
aprendizagem poderá ocorrer, se o aluno agir como um “locutor efetivo”. Esse autor
esquematiza essa “devolução da palavra” através do quadro a seguir:
Figura 2 – Esquema que indica a devolutiva da palavra

Geraldi (p. 161, 2013)

Ao esclarecer essa prática, Geraldi (2013) recomenda que, para se trabalhar
com a produção textual, devemos escolher o público-alvo (c), reais ou possíveis. O
texto vai ao outro. Esse outro é um leitor ativo e do qual foi o alvo da produção. Para
chegar a esse interlocutor, a escola precisa simular situações concretas para que o
texto circule socialmente e assim possa ser lido (e respondido). Isso fará com que o
professor proponha que o texto seja um produto a ser publicado em jornal, revista,
blog, ou seja, torne-se um objeto de um projeto de produção textual.
Definido esses sujeitos, quais as razões para dizer (b), sobre que projeto esse
produto será executado. Neste caso, optamos por trabalhar com o texto da esfera
jornalística porque são textos que circulam a “atualidade” social, descrevem
temas/assuntos que são de interesse público. Outro ponto importante é a rapidez em
que são compartilhados nas redes sociais. Outra vantagem da linguagem jornalística
é a variedade de tipos de textos que o jornal/revista/Internet apresentam diariamente.
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Em seguida, ter o que dizer (a), nesse momento, o saber não está na escola,
mas é levado para a escola o que esta “não sabe”. A troca de experiência se faz
presente e é ponto de partida para a reflexão. Por fim, é preciso apresentar e/ou
construir as estratégias (e) para a realização de cada um dos tópicos supracitados.
É nessa seção que o professor se torna mais ativo e efetivo. Se, por vezes,
assumia a função de técnico, agora, passa a entrar no jogo como um dos sujeitos da
partida. O professor mobiliza seu conhecimento para instigar que o aluno também se
mobilize a buscar novos saberes. Aquele passa a sugerir, indicar alterações,
substituições, novas jogadas, ensaiadas ou não, torna-se, portanto, coautor; enquanto
que este assume o papel de autor.
Assim,
centrar o ensino na produção de textos é tomar a palavra do aluno como
indicador dos caminhos que necessariamente deverão ser trilhados no
aprofundamento quer da compreensão dos próprios fatos sobre os quais se
fala quer dos modos (estratégias) pelos quais se fala. (GERALDI, 2013, p.
165)

Dominar a modalidade escrita da língua pode possibilitar a plena participação
social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação,
expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, registramos
a cultura, os costumes, nossos desejos. A escrita é uma marca da identidade dos
sujeitos, e é na escola que essa aquisição pode ser aprendida e fora dela é
aprimorada.
Para que essa atividade se concretize, é preciso oportunizarmos situações de
manuseio (pegar, folhear) e leitura de textos circundantes em revistas, jornais e na
Internet. Não dar para ensinar a escrever por meio de modelismos, como se um
gênero discursivo tivesse uma receita, é preciso operacionalizar o sujeito de
habilidades linguísticas de uso prático.
Ao fazer isso, procuramos potencializar, no aluno, o contato com situações
comunicativas de uso e de funções sociais distintas, analisando, sobretudo, que cada
texto exerce uma funcionalidade, compõe-se de uma estrutura relativamente estável
e linguagens adequáveis à situação comunicativa (ou mais informais ou mais formais),
a depender, ainda, do público a que se destina. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014)
Ao retomarmos os questionamentos acima levantados, para escrever é preciso
termos, primeiramente, uma ideia (O quê?), um sujeito que participe do processo
sociohistórico (Para quem?), a fim de alcançarmos um objetivo, ou seja, temos uma
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intenção ao se comunicar (Por quê?), fazendo uso de um código verbal dinâmico e
criativo (Como?), organizando, dessa forma, as ideias e pretensões. (Geraldi, 2010)
Com base na perspectiva de um jogo linguístico, podemos entender a escrita
como uma série infinita de jogos convencionais, cujas regras são partilhadas
por uma comunidade cultural, interpretativa, que determina a produção do
sentido, então, compreenderemos que não pode ser o texto [o escrito] o
receptáculo fiel do sentido, que este não pode ser controlado a não ser pelos
sujeitos submersos num determinado contexto sócio-histórico (ideológico),
responsável pelas condições de produção. (CORACINI, 1995, p. 16)

Essa autora, por sua vez, entende que se deve ir bem mais além da interação,
é preciso partir da ideologia sociohistórica dos sujeitos na construção da enunciação.
Até mesmo porque a escrita é trabalho, é o momento crítico da constituição do texto,
privilegiado pela interação entre aqueles em que os interlocutores desencadeiam o
processo de significação.
É justamente nessa configuração integrada que a figura do professor ganha
novo papel. O professor deixa de ser o corretor, aquele que irá atribuir notas,
principalmente, marcando com caneta vermelha os “erros” do aluno e passará a ser
do aluno um co-enunciador, nas palavras de Geraldi (2010, p. 98), “um leitor
privilegiado e atento, um colaborador capaz de encorajar o outro a continuar buscando
a melhor forma de dizer o que quer dizer para quem está dizendo pelas razões que o
levam a dizer o que diz”.
A escrita para o aluno deixará de ter somente um leitor passivo e passará a ter
um parceiro no processo de escrita. Professor e aluno são membros sociais e por
assim ser, não o motivo para que o ato de escrever se dirija, única e exclusivamente,
a um dos membros. A escrita deve ser colaborativa, produzida, construída por ambos.
Portanto, é preciso agir, linguagem é atividade. Escrita é atividade. Leitura é atividade.
Todos esses processos da língua são acontecimentos.
2.5 Por que não ensinar REDAÇÃO na escola8

Nesta seção, buscamos mostrar caminhos didático-pedagógicos que
subsidiem a ação docente em sala de aula. Pretendemos mostrar e justificar um

8

Esta seção é uma reformulação (aqui, compreendida de forma mais irônica) do título Por que (não)
ensinar gramática na escola do linguista Sírio Possenti.
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movimento de mudança, indicamos, na verdade, os Portos de passagem da redação
à produção textual. Para tanto, o título que nomeia este tópico já indica o abandono
de uma rota, pressupõe a transitar por “novos” percursos: um Ponto de Partida. Essa
“fuga”, obviamente, centra-se no trabalho com a escrita.
Para alinhar nosso discurso e comprovar esse movimento, vejamos o que nos
diz Geraldi (2012) sobre o instrumento redacional na sala de aula:
O exercício de redação, na escola, tem sido um martírio não só para os
alunos, mas também para os professores. Os temas propostos têm se
repetido de ano para ano, e o aluno que for suficientemente vivo perceberá
isso. Se quiser, poderá guardar redações feitas no sexto ano para novamente
entregá-las ao professor do sétimo ano, na época oportuna: no início do ano,
o título infalível “Minhas férias”; em maio, “O dia das mães”; em junho, “São
João”; em setembro, “Minha Pátria”; e assim por diante... Tais temas, além
de insípidos, são repetidos todos os anos, de tal modo que uma criança [...]
passa a pensar que só se escreve sobre essas “coisas”. (GERALDI, 2012, p.
64)

Nesse ponto, é preciso desvincular-se desse martírio. A prática linguística é
uma atividade social, quando escrevemos, escrevemos para um leitor/interlocutor. A
escola deve propor situações de uso real da língua/linguagem. A escola é um
ambiente interativo. A sala de aula é um ambiente interativo. Portanto, a relação do
professor e do aluno deve ser interativa. Não há sentido comunicativo em escrever
sobre suas férias, o dia da bandeira, da independência do Brasil. O professor precisa
restituir a função da escrita: relação comunicativa com outros. Na fala, esse
relacionamento parece ser mais perceptível, o interlocutor, na maioria das vezes está
próximo.
Propagar a passagem da redação para a produção textual é o primeiro passo
a ser dado. Para isso, é imperativo apresentar situações em que a escrita se efetive
como ato comunicativo. Nesse momento, antes mesmo de praticar a escrita no papel
é necessário ler. Ler para criticar, comentar, refutar, concordar, discordar. A atividade
de leitura antecipa a atividade de escrita. Primeiro, busca-se o que dizer para depois
escrever.
Geraldi (2009, p. 66) colabora nesse sentido, pois
[...] aprender a ler é, assim, ampliar possibilidades de interlocução com
pessoas que jamais encontramos frente a frente e, por interagirmos com elas,
sermos capazes de compreender, criticar e avaliar seus modos de
compreender o mundo, as coisas, os agentes e suas relações. Isto é ler. E
escrever é ser capaz de colocar-se na posição daquele que registra suas
compreensões para ser lido por outros e, portanto, com eles interagir.
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Esse dizer faz-nos refletir sobre outra situação que a escola poderia abandonar:
o aluno não pode ter como único leitor a figura do professor. Todavia, este precisa
aprender a ler o texto daquele de diferentes modos, conforme o objetivo, até porque
a escola não é uma ilha isolada do construto social. A escrita que a escola dissemina
parece não ter uma representatividade na sociedade. O ato de escrever, socialmente,
representa intenções comunicativas várias: informar, entreter, descrever coisas e
objetos, contar fatos reais ou ficcionais, instruir, persuadir, criticar etc.
É preciso incutir a ideia de que é na interação verbal (fala e escrita) que
construímos saberes. Os produtos da linguagem não são construções individuais,
uniformes. O trabalho conjunto favorece esse processo comunicativo, assim, por
exemplo, ao propor a construção de um texto temos de entender que esse “trabalho
linguístico” deve ser feito na coletividade, pois a produção textual requer,
prioritariamente, um “trabalho” em parceria entre o aluno e o professor. O aluno exerce
a função de autor, um agente da interlocutiva, não o único, o professor, no papel de
coautoria e também de agente, orienta, questiona, sugere, amplia as possibilidades
de alterações, indica leitores reais. O trabalho do professor é bastante dinâmico e
interativo.
Para abandonar os exercícios de redação pela produção textual, o professor
não pode ser aquele que “reproduz”, na sala de aula, os “conhecimentos”
materializados nos compêndios didáticos. Geraldi (2010, p. 92) já aponta para uma
mudança, para ele, “estamos ultrapassando o modelo de professor ‘controlador do
processo de aprendizagem do aluno’, operador da parafernália didático-pedagógica”.
O professor não pode ser comportar como aquele que tudo sabe e que o aluno é um
repositório. O professor não é um indivíduo que transmite e o aluno aquele que
“absorve”. Outro passo é abandonar a função de instrutor para mediador. A
construção do saber não pode ser unilateral, mas dialógica, interativa. A produção da
escrita deve seguir esse mesmo roteiro: ser um ato responsivo.
No capítulo sucedâneo, propomo-nos indicar maneiras, meios de como se pode
trabalhar a escrita em sala de aula. Nele, abordaremos preceitos metodológicos que
possam justificar os pontos levantados nos capítulos e tópicos anteriores. No mais,
caracterizamos o ambiente escolar, laboratório de aplicação de nossa pesquisa,
descrevemos o perfil da turma. Com isso, buscamos situar nossa pesquisa em um
espaço de interação, no tempo e numa determinada situação didático-pedagógica.
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CAPÍTULO 3
DIÁRIO METODOLÓGICO: redesenhando os procedimentos didático-pedagógicos
Um professor que busca receitas é um consumidor
típico da sociedade contemporânea. Um professor
enraizado em sua prática é um sábio que aprende
cotidianamente com a vida sua e de seus alunos.
João Wanderley Geraldi

Nos capítulos precedentes, apresentamos os estudos teórico-pragmáticos que
embasaram esta pesquisa. Neste, é chegado o momento de demonstrarmos o fazer
pedagógico por meio do qual a ancoramos. Na primeira parte, caracterizamos a
instituição escolar, ponto de apoio para a realização da proposta de intervenção e de
onde elencamos os sujeitos protagonistas. É desse contexto e situação que
delimitamos o corpus a ser analisado.
Na segunda etapa, discorremos como se desenvolveu as atividades de reflexão
da linguagem (atividades criadoras da linguagem), a partir das contribuições
difundidas por Franchi (1987, 1992a) e Geraldi (2009, 2010, 2013). Descrevemos o
momento didático para a geração dos dados (primeira produção textual escrita dos
alunos), da qual delimitamos os problemas linguísticos (mais especificamente da
utilização ou não das formas de remissão do discurso-outro).

3.1 Mapeamento da interação discursiva: escola/sala de aula, sujeitos e contextos de
produção

3.1.1 Ambientes de interação social: escola e sala de aula

A princípio, gostaríamos de abrir um espaço para contextualizar o porquê de
estarmos desenvolvendo esta intervenção socioescolar. Esta pesquisa, interpretativa
e interventiva, nasce da oportunidade dada pelo Curso de Mestrado Profissional em
Letras (PROFLETRAS), oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) e fomentado pelo Governo Federal a fim de qualificar o profissional docente
da rede pública de ensino no Brasil, buscando, dessa forma, melhorar os indicadores
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da educação no país. Esse programa atende a metas e ações projetadas pelo Plano
Nacional de Educação (PNE9).
Esse curso de pós-graduação stricto sensu tem como público-alvo professores
que sejam graduados em Letras, lecionem a disciplina de Língua Portuguesa no
Ensino Fundamental e que componham o quadro permanente de professores da rede
pública. Como não tivemos acesso aos documentos legais da escola (Projeto PolíticoPedagógico e Regimento Interno) onde desenvolvemos a intervenção didáticopedagógica, resolvemos indicar, apenas, o código da Escola no INEP e o código do
Município no IBGE.
Aproveitando a participação nessa formação, escolhemos a instituição de
ensino (Escola pública da rede municipal) vinculada ao código 24062090 10 como
campo de investigação e laboratório para aplicação da intervenção didáticopedagógica, e também por exercer a função docente nessa escola (no turno matutino)
nas turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II. Essa instituição de ensino está
localizada no município indicado pelo código 240420011, Rio Grande do Norte.
A Instituição Educacional é uma escola da rede pública de ensino, que busca
atender cada vez melhor à comunidade num resgate à cidadania, como marco
referencial além do conhecimento sistematizado. Essa instituição escolar atende
crianças e jovens oriundos da própria sede e de comunidades sitiais. De acordo com
o Censo Escolar 2016, 61312 (seiscentos e treze) alunos estão matriculados,
distribuídos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, nos turnos matutino e
vespertino.
Para atender a essa demanda social, a gestão da escola é composta por
diretora, vice-diretora, supervisora pedagógica e coordenadora pedagógica, sendo os
dois primeiros, cargos de confiança, nomeados via portaria da administração pública
municipal, não há eleição direta nem participação da comunidade escolar.

9

O Plano Nacional de Educação objetiva planejar, em conjunto com a União, Estados e Municípios,
metas e ações para a educação brasileira para os próximos 10 anos. O projeto foi aprovado e
sancionado em 2014.
10 Este código indica o registro da Escola no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Para mais informações, consultar:
http://www.fnde.gov.br/pddeinfo/index.php/pddeinfo/escola/consultarinep.
11 Código que identifica o Município no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível
em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240420.
12 Dado extraído do portal INEP, vinculado ao Ministério da Educação (MEC) na seção Educa-Censo
2016.
Para
mais
informações,
consultar
o
link:
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatistica
s_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf.
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O quadro de funcionários é composto por servidores efetivos, via concurso
público, e profissionais contratados. Esses servidores exercem suas funções por
setores: gestão adminstrativo-financeira, apoio pedagógico, merendeiras, serviços
gerais, secretaria escolar, vigilância, professores polivalentes e professores de áreas
específicas (português, matemática, ciências, etc.).
Não tivemos acesso aos dados de criação, autorização e reconhecimento da
escola nos órgãos credenciadores responsáveis. No entanto, podemos constatar que
a escola mantém 8 (oito) turmas por turno em funcionamento, há uma sala de
informática, mas sem acesso à Internet. Com isso, além de não terem aula dessa
área, porque a maioria das máquinas estavam quebradas, também não podiam fazer
pesquisa.
A sala da biblioteca foi adaptada. Nela, há livros para leitura (oriundos de
programas de fomento à leitura), materiais para pesquisa (revistas de cunho
pedagógico e científico) e um número considerável de livros didáticos (provenientes
do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD), todavia os alunos não podem vir no
contraturno, pois não há espaço para atendê-los satisfatoriamente. Se forem
desenvolvidas atividades de estudos nesse ambiente, a quantidade de alunos deve
ser controlada.
O acervo bibliográfico é limitado a livros da literatura universal, enciclopédias
doadas por funcionários, revistas de cunho pedagógico (na verdade, que deveriam
atender a professores e equipe pedagógica em estudos e formação continuada) e
revistas de caráter científico, recebidas pela instituição por meio do MEC: Ciências
Hoje, Superinteressante, Filosofia, Língua Portuguesa, Cálculo, História para citar
alguns exemplares.
Não há no município um grupo que atue na área jornalística. Os jornais e
revistas que circulam na cidade são revendidos numa única banca, localizada no
centro comercial. Na aplicação das atividades, consultamos os exemplares da
biblioteca da própria escola e por duas vezes, o professor custeou a compra de
exemplares de revistas e jornais, limitando-se a 3 e 12 exemplares, respectivamente.
A referida instituição de ensino apresenta um índice regular nas avaliações
externas (PROVA BRASIL). Em 2015, alcançou a média 3,813 no Índice de

13

Dado disponível em http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=10008254.
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Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), todavia abaixo da meta projetada para
o ano em referência era 4,0 pontos.

3.1.2 Sujeitos da interação discursiva: alunos e professor

Conforme apresentado no capítulo de introdução desta dissertação, os alunos
da Educação Básica demonstram dificuldades na escrita de textos, quer seja por
inabilidade linguística quer seja por desconhecimento, falta de familiaridade com a
função, estilo ou composição do texto. Essa problemática no ensino de Língua
Portuguesa preocupa-nos, por isso, visando a construir saberes, escolhemos a turma
de 9º ano A do ensino fundamental, turno matutino, para aplicação desta prática
pedagógica.
A turma é composta por 33 (trinta e três) estudantes regularmente matriculados,
21 (vinte e quatro) do sexo feminino e 12 (doze), masculino. Do total de alunos, apenas
três (3) discentes estão fora de faixa (distorção idade-série). Há um aluno matriculado
com Necessidade Educacional Especial, vulgo NEE.
A frequência é considerada acima da média. No geral, 96% da turma frequenta
assiduamente, a ausência é algo bem esporádico. Semanalmente, das 25 horas/aulas
propostas para a série escolar, seguindo orientação da Secretaria Municipal de
Educação, cinco (5) aulas, de cinquenta (45) minutos cada, são destinadas para a
disciplina de Língua Portuguesa.
O aluno não pode ser olhado por uma perspectiva uniforme, tampouco como
se fosse uma tábula rasa, mas como um sujeito que, por natureza, interage com outros
sujeitos. Isso já denota que a constituição do sujeito não se faz no individual, mas na
interação social. Se “o sujeito é social já que a linguagem não é o trabalho de um
artesão, mas trabalho social e histórico seu e dos outros e é para os outros e com os
outros que ela se constitui” (GERALDI, 2013, p. 6), o aluno também é, muda-se
apenas de endereço, mas sujeito e aluno ocupam o mesmo espaço social. A escola
não é um espaço isolado do social, ela integra o meio social e, por assim, ser, participa
da constituição dos sujeitos.
Portanto,
Para mantermos uma coerência entre uma concepção de linguagem como
interação e uma concepção de educação, esta nos conduz a uma mudança
de atitude – enquanto professores – ante o aluno. Dele precisamos nos tornar
interlocutores para, respeitando-lhe a palavra, agirmos como reais parceiros:
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concordando, discordando, acrescentando, questionando, perguntando, etc.
(GERALDI, 2012, p. 128)

Assim, vinculando-se ao interacionismo bakhtiniano, o trabalho com a escrita
será feito pelos alunos e pelo professor. Este como mediador da aprendizagem, um
coautor do processo de escrituração, aqueles como autores de textos. Essa parceria
firma-se na relação entre esses sujeitos. O professor será o responsável por despertar
perguntas e instigar respostas. O professor em questão exerce a função docente,
nesta escola, desde 2015, portanto, já conhece o alunado.

3.1.3 Contextos de produção

A sala de aula não pode se tornar um ambiente isolado do cenário social. Ao
contrário, constitui-se como um lugar em que o trabalho com a linguagem pode ser
desenvolvido, aprimorado, aprendido. Torna-se, então, um espaço para refletir,
discutir, debater os problemas sociais, e, a partir desses embates, poder aprender
estratégias da modalidade escrita, uma tecnologia tão comum e necessária na
sociedade letrada. As produções escritas, como recurso linguístico, são estratégias
concernentes a essa área. Na escola, aprendemos a interagir com outros meios
sociais. É um ambiente para trocar experiências. É nesse espaço social que textos
serão produzidos, analisados, avaliados, reescritos, divulgados.
Quanto ao tipo de corpus, coletamos produções escritas em situações reais
variadas. Como acreditamos numa escrita vista como processo comunicativo, cada
configuração textual poderá ser reescrita quantas vezes forem necessárias, porém
não pretendemos ultrapassar três reescritas de um mesmo conjunto temático,
sobretudo, para não causar exaustão nos alunos.
O corpus foi constituído dentro do processo, surgiu no transcorrer de cada
atividade ou ainda a depender da necessidade comunicativa, o que o caracteriza
como uma categoria aberta para se opor a estaticidade de módulos prontos, fechados
previamente. O corpus serviu como amostragem de uma dada situação comunicativa.
Optamos por trabalhar comparando versões de textos escritos pelos alunos,
todavia, não dar para prever se todos os alunos iriam participar de todas atividades
didáticas e/ou da escrituração dos textos que comporão o corpus desta dissertação.
Com isso, estamos querendo dizer que na descrição (capítulo 4) alguns textos serão
selecionados como amostragem, já na análise (capítulo 5) outros escopos textuais
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foram usados como elementos de contraposição, talvez haja coincidência, mas não
temos como prenunciar isso. O que podemos divulgar é que no capítulo de análise,
iremos relacionar dois momentos de escrita: uma escrita que revela o conhecimento
do aluno, sem ingerência docente, e outra escrita, pós mediação do professor. A ideia
é confrontar textos para apurar aquilo que se sabia antes da intervenção com aquilo
que se aprendeu após ação docente. Observamos e exploramos as formas de
remissão do discurso de outrem, ou seja, como o material linguístico de outrem
(discurso-outro) pode constituir-se na trama textual de um outro interlocutor. O item,
em análise, desvela-se (emerge) na construção sintagmática do texto.
Trazendo à baila as palavras de Charaudeau (2011, p. 4), em que “um corpus
de discurso só pode ser constituído por um conjunto de produções linguageiras em
situação de uso”, nosso objeto de estudo, as formas de remissão do discurso de
outrem, torna-se um fenômeno linguístico analisável, pois sua constituição dá-se na
tessitura textual. Mesmo oriundo de uma didatização na escola, as configurações
linguísticas representam uma produção real de uso, sobretudo, por a escola ser um
ambiente interativo e integrado ao construto social (de onde os sujeitos são). A
situação, nesse caso, é prática, contextual, motivada, interativa.
Sobre isso, concordamos que o contexto situacional
trata-se do aspecto que concerne, nas condições de produção, não somente
aos pressupostos de posicionamento interdiscursivo (pressupostos
ideológicos, segundo alguns autores), mas também ao condicionamento da
própria situação de comunicação: a natureza da identidade dos parceiros do
ato de linguagem, a finalidade da situação, os dispositivos e as circunstâncias
materiais desta última. Esse conjunto constitui o que chamamos de contrato
de comunicação (grifos do próprio autor), o qual restringe o sujeito falante,
dando-lhe as instruções discursivas que deverá seguir para proceder o seu
ato de enunciação. (CHARAUDEAU, 2011, p. 7-8)

Diante das variadas acepções dadas ao termo contexto, o que não nos cabe
descrever aqui, enveredamos, todavia, pelo contexto situacional. De um lado, tornase quase impossível um corpus constituir-se de todos os contextos das quais um texto
tenha se instituído, por outro lado, é nessa variabilidade de contextos que poderemos
ser mais racionais ou pelo menos mais legítimos na formação do corpus, daquilo que
será objeto de análise, verificável de alguma ocorrência (no nosso caso, linguística).
Adotamos um corpus visto pela problemática comunicativa e descritiva, ou seja,
“o objeto de estudo é aqui empírico, ou mais exatamente é determinado a partir da
observação (mais ou menos ingênua) das manifestações do mundo fenomênico.”.
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(CHARAUDEAU, 2011, p. 10) Esse autor ainda enfatiza que a categoria de análise,
fenômeno

linguístico

interpretável,

será

tomada

“como

objetos

empíricos

categorizados em situação de comunicação.” (CHARAUDEAU, 2011, p. 11)
No nosso caso, a atividade interpretativa dar-se-á por meio da análise das
configurações linguísticas desenvolvidas em situações e temáticas distintas, em que
serão observadas a apropriação do objeto de estudo em cada configuração textual.
Em cada ato comunicativo confrontamos como o aluno utilizou o discurso-outro, se o
fez, apenas para preencher linhas em branco ou se podemos entender como um ato
responsivo, visando a refutar ou concordar com o discurso proferido. Nas palavras de
Geraldi (2013, p. 136), “na produção de discursos, o sujeito articula, aqui e agora, um
ponto de vista sobre o mundo que, vinculado a uma certa formação discursiva, dela
não é decorrência mecânica, seu trabalho sendo mais do que mera reprodução”.
Nesse viés, compararamos o desenvolvimento da habilidade escritora dos
alunos, tomando como norte a primeira versão com a reescrita (ou as reescritas)
textuais seguintes, no entanto, que seu autor seja sempre o mesmo aluno. O que se
manteve ou sofreu alteração são indagações pertinentes para se chegar às oposições
e similaridades entre as tessituras textuais. A ideia é observar se há aprendizagem
significativa do objeto de estudo e se podemos torná-lo um objeto de ensino.

3.2 Metodologia de ensino: constituição do corpus e estratégias pedagógicas

Reiterando nosso objetivo geral, pretendemos desenvolver a prática de escrita
dos alunos por meio do trabalho reflexivo com discurso de outrem, via aplicação de
uma proposta de intervenção didático-pedagógica numa turma de 9º ano do ensino
fundamental. Para atingirmos esse propósito didático, projetamos objetivos
específicos, consoante descritos no capítulo Primeiras Palavras.
Assim, esta dissertação é concebida a partir da análise de textos escritos por
alunos em situações reais de sala de aula por meio da intervenção docente, ou seja,
os textos foram produzidos, didaticamente, para atender aos fins metodológicos da
pesquisa.
As estratégias pedagógicas usadas para darmos conta dos objetivos foram as
seguintes: conversa informal para definição do tema a ser abordado nas propostas de
produção textual; pesquisa e leitura, pelo professor, de textos publicados em revistas
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e/ou sites informativos (esfera jornalística) e que reflitam a temática em questão;
aplicação de proposta de produção textual; descrição e análise do produto (produção
escrita diagnóstica); identificação do problema-objeto de pesquisa; elaboração de
atividades reflexivas; aplicação de proposta de produção textual (nova); descrição e
análise dos textos (produção escrita final), confrontando se houve ou não
aprendizagem reflexiva do fenômeno linguístico em discussão.
Conforme discussões levantadas no capítulo de fundamentação teórica,
mantemos uma aliança com a concepção sociointeracional da linguagem
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014). Nela, o texto é visto como um evento social,
histórico, comunicativo (dialógico), o que já demanda uma interação entre o produtor
e interpretador. O texto se completa nessa parceria.
Integrando-se a essa percepção de linguagem, a leitura, a escrita e a reflexão
linguística constituem-se como processos discursivos da interação entre os sujeitos
envolvidos (direta e indiretamente) nessa atividade (GERALDI, 2009, 2010, 2013).
Portanto, visando transformar os sujeitos dessa interação em protagonistas da escrita,
adotamos como aporte metodológico as contribuições da atividade criadora da
linguagem propostas por Franchi (1987).
Vejamos uma ilustração que sintetiza os estudos da Atividade criadora da
linguagem:
Quadro 2 – As atividades criadoras da linguagem

ATIVIDADES LINGUÍSTICAS
"[...]
exercício
pleno,
circunstanciado,
intencionado
e
com
intenções significativas da
própria
linguagem"
(FRANCHI, p. 35, 1992a)
Aplicação de exercício
que identifique o "saber
linguístico" dos alunos
quanto ao uso das formas
de remissão do discursooutro.

ATIVIDADES EPILINGUÍSTICAS
ATIVIDADES
METALINGUÍSTICAS
Aplicação de atividades
de "operação sobre a
língua e a linguagem" Exercício de descrição
(FRANCHI, p. 35, 1992a) "em um quadro nocional
intuitivo
ou
teórico".
(FRANCHI, p. 35, 1992a)

Franchi (p. 35, 1992a)
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Cabe-nos frisar que essas atividades não ocorreram nessa ordem, pelo
contrário, numa mesma aula, as três ações didáticas ocorreram concomitantemente,
a depender do objetivo da aula. A cada atividade desenvolvida em sala, procuramos
localizar os problemas da escrita. O intuito desse registro é a descrição e análise da
presença ou ausência das formas de citar o outro, principalmente. Essa ação busca
ser capaz de atingir os objetivos específicos “a” e “b”, prescritos no capítulo Primeiras
Palavras.
A partir do diagnóstico, elaboramos e aplicamos atividades em que esse “saber
linguístico” seja exercitado. Essa operacionalização visa a atingir o objetivo específico,
designado no item “c”. Após a essa fase mais ostensiva, verificamos se o aluno já
conhece, reconhece e faz uso proficiente das formas de remissão do discurso alheio.
Nesse caso, pretendemos averiguar a cooperação da Atividade criadora da linguagem
para o processo de aprendizagem da escrita, descrito como objetivo específico no
item “d”.
Assim, no transcorrer desta proposta de intervenção didático-pedagógica,
aplicamos atividades linguísticas, com o intuito de gerar os dados, diagnosticar o
conhecimento prévio dos alunos; executamos Atividades epilinguísticas, já que de
posse dos dados prenunciados construímos ações didáticas a fim de intervir
pedagogicamente, pois a figura do professor colaborador é necessária e oportuna.
Para tanto, criamos, adaptamos e aplicamos exercícios de reflexão linguística
(reformulações, substituições de estruturas sintagmáticas), elaboradas com o intuito
de desenvolver a competência da escrita, principalmente, no que concerne à utilização
das

vozes

alheias;

realizamos

também

atividades

metalinguísticas,

pois,

intuitivamente, o aluno pode ter compreendido as nomenclaturas designadoras das
formas de remissão do discurso-outro, inclusive, porque nos comandos das atividades
havia referências às características e conceitos técnicos.
A escolha por esse procedimento metodológico busca redesenhar o fazer
pedagógico (na verdade, resgata uma ideia nada nova, mas, talvez, de pouca
disseminação). Ao trabalhar com a atividade criadora da linguagem vimos a
oportunidade de mostrar aos alunos (e aos pesquisadores, professores) uma atividade
prática, usual, funcional dos elementos linguísticos, sobretudo, no desenvolvimento
da habilidade escrita (produção textual).
Nosso intuito não é o de desqualificar outras metodologias didáticopedagógicas, pelo contrário, visamos a tornar este processo uma alternativa. Isso não
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quer dizer que esse fazer pedagógico não se concretize por meio de uma sequência
didática e que, apenas, estaríamos querendo nos esconder em uma nomenclatura.
Pelo contrário, ao adotarmos esse fazer didático, pretendemos trabalhar a escrita
como um processo, uma produção, não temos a pretensão primeira de escrever
“gênero discursivo”, mas desenvolver a competência escritora dos alunos.
Enveredar-se por esse caminho faz-nos abandonar a “roteirização” didática tão
comum nas escolas de que o professor só deve ensinar a escrever gênero textual. Há
uma espécie de “gramaticalização”, no sentido de normatizar os gêneros discursivos
como se sua composição fosse estática, padronizada. Escolhemos, em oposição a
essa estratégia, ensinar os alunos a escrever textos, utilizando-se das formas
sintáticas de remissão do discurso de outrem, um fenômeno linguístico que, por sua
natureza, encontram-se marcados nos textos, sobretudo, nos da esfera jornalística.
Assim, entendemos que o aluno terá subsídio para aplicar esse conhecimento
na escrituração de qualquer tipo de texto que, por sua função social, possa usar as
formas de representação do discurso-outro (discurso relatado). Isso não quer dizer
que temos de suprimir os gêneros do discurso de dentro da sala de aula, os alunos
serão apresentados a várias categorias de textos (reportagem, notícia, artigo de
opinião, editorial, entrevista – todos do mundo jornalístico). Fizemos e instigamos a
leitura desses gêneros a fim de que percebam como as vozes alheias se materializam
nos textos e a partir desse ponto, possam construir textos em que fenômeno linguístico
seja uma estratégia discursiva, não mera reprodução.
Com isso, nosso foco é devolver a “palavra ao sujeito, que é constituído a partir
de suas interações” (FARIAS, 2015, p. 16). Assim, pretendemos, na construção de
atividades, proporcionar que o aluno operacionalize, altere, refute, concorde, interaja,
responda os discursos de outrem, e, nesse intuito, possa dar sentido ao seu discurso
interlocutivo. Parafraseando Franchi (1987), instigaremos a autocorreção, a
progressão da escrita e, principalmente, o conhecimento compartilhado, a criatividade
da linguagem, mais particularmente, a modalidade escrita.
Até porque somos e estamos condicionados pelo contato com outros sujeitos.
Se nos tornamos sujeitos dominantes da linguagem humana, na relação com o outro,
construímos novos conhecimentos por meio de um processo dinâmico, social,
temporal,

espacial.

Acreditar

nessa

ideia

faz-nos

pensar

que

estamos,

constantemente, construindo/reconstruindo saberes. Apesar de não partirmos de uma
sequência fixa, prévia, buscamos, diante da necessidade e descobertas em sala de
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aula, planejar situações reais de uso da linguagem. Nosso intuito é trabalhar com os
sujeitos, desafiá-lo a cada atividade.
No transcorrer desse processo, as estratégias sofreram alterações, mudanças
e direcionamentos diversos, a depender do desenvolvimento da habilidade de escrita
apropriada pelos alunos. O ritmo foi-se alterando pelo temperamento dos sujeitos
envolvidos nos ambientes de interação social (escola, sala de aula, sociedade). O
roteiro pode ser escrito/reescrito, sofrer influências dos contextos de produção a qual
estamos inseridos. Cada atividade reflexiva será o ponto de partida para o
desenvolvimento das atividades vindouras.
Destacado nosso escopo metodológico, partimos para descobrir como esse
processo ocorreu em sala de aula. É chegado o momento de saber como as aulas
foram desenvolvidas e se a partir delas, é possível propor-se a uma alternativa de
ensino. No capítulo seguinte, propomo-nos a descrever sucintamente as aulas, assim
como analisá-las fielmente.
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CAPÍTULO 4
A ESCRITA NA SALA DE AULA: descrição e análise das aulas e proposta de
intervenção

Neste capítulo, pretendemos descrever como aconteceram as aulas, analisar
cada momento didático, enfatizando o porquê da ação, os objetivos definidos e como
se deu o desenvolvimento das aulas. Expomos as primeiras aulas que serviram para
gerar o produto diagnóstico, em seguida, descrevemos esses textos escritos,
delimitamos o problema linguístico e, a partir dessa sondagem, poder projetar as
atividades de intervenção. Por fim, exibimos um recorte da produção escrita a partir
dessa mediação docente.
Ao trabalhar com a produção escrita na sala de aula, é possível, por meio da
materialização da linguagem, diagnosticar quais recursos linguísticos os alunos já
demonstram saber. Além disso, os textos também podem apontar os problemas com
a linguagem que os alunos devem enfrentar.
Assim, dada a adversidade com a modalidade escrita, é preciso construir
caminhos pedagógicos para desatar esses nós14. No entanto, a função de desatador
de nós não será feita apenas pelo professor, mas, sobretudo, pelos alunos. Enquanto
estes exercem o papel de autoria, aquele se encarrega da função de coautoria.
Como o objeto de investigação a que nos propomos refletir é a escrita, mais
especificamente, desvendar a maneira pela qual o discurso relatado se manifesta
nesse evento comunicativo, decidimos construir situações linguageiras nas quais o
texto, produzido pelos alunos, possa servir de material linguístico para análise. Aqui,
preferimos nomear essas “situações linguageiras” de operação linguística. Essa
escolha nasce do título do capítulo 9 – A escrita como trabalho: operações e
metaoperações de construção de textos, do livro Linguagem e ensino: exercícios de
militância (Geraldi, 2009).
O esquema abaixo ilustra as etapas do processo de geração dos dados, os
meios didático-pedagógicos sugeridos em cada etapa e o período em que ocorreu a
intervenção pedagógica.

14

Esse discurso resgata o subtítulo (e também as ideias) do livro Norma Culta Brasileira: desatando
alguns nós (Carlos Alberto FARACO, Parábola Editorial), até porque, assim como esse livro se posta a
refletir os gargalhos oriundos do enraizamento da linguagem pela perspectiva conservadora,
pretendemos a nos colocar como alternativa e caminho didático-interventivo para adquirir habilidades
produtivas no desenvolvimento da competência escritora.
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Quadro 3 – Etapas, meios didático-pedagógicos e período da coleta dos registros

Etapas da geração dos
dados

Meios

Aulas

Período

Operações Linguísticas

1. Sondagem, via conversa
informal, para refletir sobre os
conflitos de ordem social;
2. Escolha de um problema
social concernente à realidade
local;
3.
Pesquisa
de
textos
publicados na mídia;
4. Leitura de textos que reflitam
sobre a temática previamente
escolhida;
5.
Produção
escrita,
predominantemente
argumentativa, em que o aluno
utilize as vozes alheias.
6. Aplicação das atividades
reflexivas da linguagem.
7. Produção textual escrita dos
alunos.

22

De abril a
outubro de
2016

Autoria própria (2016)

Nos tópicos seguintes, faremos uma descrição analítica de cada ação didática.
4.1 A produção escrita: conhecer para intervir

4.1.1 Operação Linguística 1

Na prática docente, é preciso conhecer para intervir. Neste item apresentamos
o saber linguístico dos alunos. A ideia é sondar o conhecimento linguístico
materializado na primeira produção escrita, sobretudo, no que diz respeito ao uso
reflexivo ou não das formas sintáticas de remissão do discurso de outrem. Vamos
começar descrevendo as atividades didáticas de sondagem do problema objeto de
pesquisa, a saber: primeiro, textos em que o aluno insere um enunciado alheio, sem
que o outro seja construído como locutor do texto; em segundo plano, textos que
projetem o uso de pelo menos uma forma do discurso relatado; em terceiro lugar, dos
tipos de discursos alheios indicados no item anterior, qual (is) predomina (m) nessas
tessituras textuais; no quarto ponto, apresentamos as marcas linguísticas de indiquem
resposta direta ao discurso-outro; por último, esboçamos os textos que se configuram
como “reformulação” das ideias proferidas nos textos-fonte.
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Com o intuito de sondar os problemas sociais nos quais os alunos estão
inseridos no construto social, instigamos e refletimos, nessa ação didática, o
conhecimento prévio dos alunos quanto às situações reais de vivência social. Na visão
de Charaudeau (2011, p. 06), “para que possamos compreender ou produzir textos é
preciso a mobilização de um conjunto de discursos já impregnados em outras
configurações textuais [...]”. Assim, pretendemos, nessa operação discursiva,
mobilizar os alunos, e, a partir dessa movimentação, possamos refletir as situações
reais as quais esses sujeitos estão inseridos, pois, é nesse eco que resgatamos e
depositamos os “discursos na memória coletiva” (Ibidem, 2011, p. 06).
O intuito é fazer com que essa mobilização possa dar suporte no planejamento
das aulas vindouras. Na realização das oficinas de produção textual, optamos por
aproveitar as experiências da turma, redesenhando as aulas dialogadas, não àquelas
em que o conhecimento estaria restrito à figura do professor, ou seja, valorizamos a
interação entre os sujeitos participantes. O professor, então, comportou-se como
mediador de eventos linguísticos e os alunos, por sua vez, como protagonistas desses
atos comunicativos.
Antes de prosseguirmos, cabe-nos registrar como se deu o trabalho de
construção dos textos produzidos pelos alunos, tomados como dados, ou seja, o
indício, daquilo que permite uma construção analítica sobre o uso das formas de
transmissão do discurso de outrem na produção escrita dos alunos. Cabe-nos reiterar
que nesta etapa, seguindo os estudos da Atividade criadora da linguagem, foram
planejadas e desenvolvidas atividades de sondagem, isto é, por meio de atividades
linguísticas (diálogo, leitura e escrita) diagnosticamos o conhecimento linguístico,
materializados nas produções textuais, dos quais os alunos já dominam ou fazem uso.
A primeira atividade que serviu como Ponto de Partida para motivação da
escrita do texto (versão diagnóstica) foi realizada no dia 24 de maio de 2016 (terçafeira). Essa aula teve uma duração de 1h30min, o que equivale a 2 horas/aula. Essa
atividade consistiu em sondar os problemas sociais às quais os alunos vivenciam.
Para tanto, foi desenvolvida uma conversa informal com a turma a fim de
pontuarmos e registrarmos esses conflitos sociais. Os alunos foram instados a refletir
sobre os principais assuntos que as mídias de informação estavam destacando e
indicar quais, desses problemas, estavam mais próximos e interferiam a sua realidade
local.
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Cada

aluno

foi

orientado

a

responder,

oralmente,

aos

seguintes

questionamentos (escritos numa cartolina e fixado no quadro, em sala de aula):

‘

•

Quais são os principais fatos que as mídias jornalísticas estavam noticiando?

•

Quais desses problemas atingiam diretamente a realidade local do aluno?

•

O que poderia ser feito para erradicar ou minimizar esses conflitos sociais?
Dentre os assuntos elencados e registrados no quadro branco, destacamos:

redução da maioridade penal, violência nos presídios, drogas, bullying, dengue, zika
vírus, chikungunya, economia, política, processo de impeachment da presidenta
Dilma, o ex-presidente Lula, principais temáticas discorridas pela mídia televisiva e
sites informativos à época do debate, o que, provavelmente, tenha levado os alunos
a destacar esses pontos.
4.1.2 Momento extraclasse

Essa investigação fez com que o trabalho com a escrita pudesse partir da
reflexão de temas que são de interesse dos sujeitos envolvidos no processo. Esse
diagnóstico norteou a pauta das aulas e pré-estabeleceu um ponto de partida para o
planejamento das propostas de produção escrita. Tentamos orientar a produção
escrita tomando como elemento disparador os conflitos sociais vivenciados pelos
sujeitos envolvidos no processo.
Neste momento, entre a aplicação da Atividade 1 e o planejamento da Atividade
2, definimos a temática dentre tantos pontos sugeridos pelos próprios alunos,
pesquisamos em sites informativos, textos da esfera jornalística em que
dissertem/argumentem sobre o assunto para o desenvolvimento da atividade de
produção textual escrita.
Diante dos assuntos indicados pelos próprios alunos, escolhemos, para propor
a primeira produção textual, o tema drogas, mais especificamente, a questão da
liberação ou não do uso e comercialização da maconha. A escolha do tema deu-se
nas primeiras conversas com a turma e por aproximar-se da realidade local, já que os
alunos têm contato, direta e indiretamente, com consumidores em potencial de
drogas, bem como também ser um tema bastante discutido pela população, mídia de
informação, universidades, escola etc.
Vale salientar que os alunos não foram informados sobre qual tema
escreveriam o texto. A opção pelo tema “drogas/maconha” deu-se pela indicação do
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professor, obviamente, levando em consideração a conversa desenvolvida na aula
anterior. Um ponto que favoreceu a decisão por essa temática diz respeito a
participação da turma no programa de conscientização denominado de Proerd15.
Na semana sucedânea a Atividade 1 (Sondagem dos problemas sociais),
selecionamos, da mídia, dois textos de autoria e ponto de vista distintos (um a favor e
outro contra a legalização da maconha) publicados em sites informativos. Os textos
compunham o caderno de opinião do mesmo grupo jornalístico, para fins didáticos
foram impressos em folha A4 para serem entregues aos alunos no segundo momento
da aula e encontram-se anexados a esta dissertação.
Para fins didáticos, denominamos de Texto-fonte 1, cujo título é Maconha deve
ser legalizada, e traficantes da droga, anistiados, escrito pelo deputado federal Jean
Willys; e Texto-fonte 2, a configuração textual Legalização das drogas não é caminho
para diminuir violência do também deputado federal Osmar Terra.
Essa designação pretende facilitar a descrição e a análise dos textos
produzidos pelos alunos a partir da leitura desses textos em sala de aula. Com o intuito
de ilustrar, recortamos da página eletrônica parte da tela em que os textos 16 foram
publicados, conforme reprodução das imagens no quadro 3 e 4:
Figura 3 – Foto-reprodução do site eletrônico (Texto-fonte 1)

Texto-fonteImagem
1. Disponível
http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/04/30/maconha-deve02 – em:
Foto-reprodução
do site eletrônico (Texto-fonte 2)
ser-legalizada-e-traficantes-da-droga-anistiados.htm. Acesso em: 30 mai. 2016

15

O PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à violência na sala de aula e na
escola. Esse projeto é desenvolvido por policiais militares, fardados e devidamente treinados. Existe
um material didático próprio (livro do estudante, camiseta e diploma). O curso desenvolve ações de
prevenção
às
drogas
e
a
violência
no
ambiente
escolar.
(Disponível
em:
www.proerdbrasil.com.br/oproerd/oprograma.htm - Adaptado)
16 Esses textos encontram-se, integralmente, nos anexos desta dissertação.

76

Figura 4 – Foto-reprodução do site eletrônico (Texto-fonte 2)

Texto-fonte 2. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/05/18/legalizacao-dasdrogas-nao-e-caminho-para-diminuir-violencia.htm. Acesso em: 30 mai. 2016

4.1.3 Operação Linguística 2

Nesta operação didática, lemos um texto que refletia à temática da legalização
da maconha no cenário brasileiro. A prática da escrita é precedida pela prática da
leitura. O ato de ler favorece ao leitor o “desvendamento” dos “segredos do texto”17,
isto é, por meio dessa habilidade linguística o sujeito atribui sentido às “palavras
escritas”. O ato de escrever, por sua vez, “começa” como um ato responsivo, pois ao
rascunhar os primeiros gráficos, estamos tentando responder as “palavras lidas”.
Tornando-se porta-voz de Roland Barthes e Eric Marty, Geraldi (2009, p. 129)
resgata e perpetua o papel da “palavra” (não, apenas, a estrutura), a saber:
A palavra está, fundamentalmente, alienada ao outro como a imagem ao
espelho, porque aquilo que procuro na palavra é a resposta do outro que me
irá constituir como sujeito: a minha pergunta fundamental ao outro diz respeito
a onde, como e quando começarei a existir na sua resposta. Aparecem, aqui,
duas funções da palavra intimamente ligadas: a mediação para o outro e a
revelação do sujeito.

Assim, ao nos constituirmos como leitor, usufruímos das palavras de outrem
para nos portamos a também ser “contestado”. A atividade leitora constrói e contribui
para a formação de uma “nuvem de palavras” que se colocam para o uso reflexivo.

17

Colocamo-nos como porta-voz das ideias ressoadas pelo título do livro Desvendando os segredos
do texto de Ingedore Villaça Koch.

77

Essa nuvem é alimentada, constantemente, pela “leitura da palavra” e pela “leitura de
mundo”.
Nesse sentido,
A leitura do mundo e a leitura da palavra são processos concomitantes na
constituição dos sujeitos. Ao ‘lermos’ o mundo, usamos palavras. Aos lermos
as palavras, reencontramos leituras do mundo. Em cada palavra, a história
das compreensões do passado e a construção das compreensões do
presente que se projetam como futuro. Na palavra, passado, presente e futuro
se articulam. (GERALDI, 2010, p. 32)

Essas considerações já justificam o porquê de também desenvolvermos
atividades em que a competência leitora seja um instrumento didático-pedagógico.
Essa ação didática ocorreu em sala de aula no dia 08 de junho, quarta-feira, durou
1h30min, perfazendo um total de 2 horas-aula. Para tanto, utilizamos projetor de
mídia, cópia impressa do Texto-fonte 1 (entregue somente um pouco antes da leitura),
distribuímos um dicionário a cada aluno, solicitamos que acompanhassem a aula
seguindo a projeção do texto, mas identificando os elementos linguísticos na cópia.
Antes de iniciamos a leitura do texto, optamos por trabalharmos estratégias de
leituras, tais como: levantamento de hipóteses a partir do vocábulo cannabis,
apresentação do título do texto e a partir deste procurar índices de previsibilidade,
enumeração de conteúdo implícito. Acompanhemos, então, como decorreu essa aula.
Na primeira parte, buscando aproximá-los da situação de produção, iniciamos
a aula escrevendo na lousa o termo cannabis (nome científico da substância
maconha), sobretudo, para levantar hipóteses sobre o tema da aula. Aproveitando a
curiosidade da turma, perguntamos se conheciam o significado e a que ou a quem se
referia o verbete.
Dando sequência, perguntamos se a palavra estava escrita em português ou
outra língua, fomos dando/criando pistas linguísticas com o intuito de ativar o
conhecimento que os alunos já trazem para a sala de aula. Dessa motivação, saíram
expressões do tipo: “é um animal”, “uma comida”, “uma planta”, entre outras.
Aproveitando a interação com a turma, não foi difícil chegarmos ao termo “maconha”.
A partir daí, indagamos o porquê dessa palavra levantar tantas discussões. “É porque
querem liberar, professor.”, comentou um aluno.
Houve uma participação ativa nesse momento. Todos queriam a palavra,
inclusive, cada um, a sua forma, tentou expressar seu posicionamento. Tentamos
contornar a situação, explicando que iríamos ler dois textos de autores diferentes,
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cada um defendendo um ponto de vista em favor da legalização (uso e
comercialização) ou não da maconha no Brasil.
Prosseguindo, projetamos o título do texto no quadro branco. Com isso,
instigamos os alunos a responder:
1. O título do texto refere-se ao tema a que se propôs?
2. O título do texto antecipa o ponto de vista do autor?
3. Que palavra ou palavras indicam esse posicionamento?
Encerramos essa etapa, distribuindo os textos impressos. Nessa aula,
entregamos, apenas, cópias do Texto-fonte 1. O professor usou um projetor de
multimídia para apresentar o texto aos alunos. Estes, então, poderiam acompanhar o
texto na projeção e por meio do texto físico (cópia). Cabe lembrar que as cópias
simulavam graficamente o arquivo online.
Nesse segundo momento, já com os textos em mãos, pedimos que
observassem como os textos estavam organizados, se em versos ou em prosa. Desse
comando, nasceu uma dúvida sobre o que era prosa, pois eles compreendiam se
tratar de “conversa”, “bate-papo”. Quanto ao verbete verso, lembraram de poema,
poesia, descartando essa opção. Voltando ao verbete “prosa”, perguntamos como os
textos estavam dispostos, organizados. Logo, obtivemos como resposta: “em
parágrafos”, em seguida, ouviu-se: “então, um texto em prosa é um texto em
parágrafos”, destacou um dos alunos.
Prosseguindo, solicitamos que contassem a quantidade de parágrafos de cada
texto, enumerando na própria folha o total. Sequenciando, questionamos a data em
que o texto foi publicado, contextualizando a situação de produção, quem escreveu,
em que meio de comunicação o texto fora publicado, em que caderno ou seção, que
função social ocupa o escritor do texto, quem seriam os possíveis leitores (públicoalvo), o tipo de linguagem predominante, o recorte temático, a intenção comunicativa
do autor. As respostas a esses questionamentos foram facilmente proferidas, até
porque já era uma atividade rotineira na sala de aula. Nas atividades de leituras, esses
pontos eram levantados. Os alunos conseguiram identificar essas informações nos
textos.
Por fim, a leitura foi feita como ponto norteador para realização da escrita, para
isso, optamos pela “leitura colaborativa”, pois o professor conduzia a leitura,
pontuando aspectos linguísticos, gramaticais do texto; adotamos também a “leitura
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tópica”, já que motivamos os alunos a “identificar informações pontuais no texto,
localizar verbetes em um dicionário ou enciclopédia”. (BRASIL, 1998, p. 56)
Com a leitura, o aluno pode concordar ou discordar do autor, refutar as ideias,
“responder ao dito”, interagindo com o escrito, numa relação interativa, responsiva. Ao
escrever/reescrever, o aluno internaliza, analisa, constrói e reconstrói a partir de o
texto-fonte e poderá entender que há várias maneiras de dizer/redizer.
Vale registrar que “as palavras” se colocam a disposição dos produtores de
texto. Elas se propagam em “ondas linguísticas” (simulam ondas eletromagnéticas) e
se postam a ser usadas de acordo com a necessidade do sujeito produtor de sentido,
interferem, podem ser resgatas, descartadas, usadas, reutilizadas. Estão, portanto, a
mercê do uso da comunidade letrada.
A leitura tópica incidiu sobre a análise do título, apresentação do tema e
definição do ponto de vista a ser defendido por cada autor. Orientamos também para
o predomínio dos tempos verbais nesse tipo de texto. No texto 1, as palavras as quais
os alunos desconheciam o significado foram: anistiados, anistia, dizimando,
protocolar,

overdose,

eufemismo,

encarceradas,

carcerária,

imprescindível,

descriminalização, trancafiar, estatal, requisito, militarização.
No entanto, antes de consultar o sentido no glossário consultivo, buscamos
elucidar a acepção atribuída à palavra por meio da análise contextual, caso a dúvida
não fosse sanada, orientamos a procurar no dicionário a percepção mais adequada à
situação de uso. Buscamos ativar noções referenciais, discutindo se a palavra fora
retomada por outra palavra, orientamos a troca da palavra por outra, inquirimos se o
sentido era mantido ou não. Essa ação linguística aproxima-se do que Franchi chama
de atividade metalinguagem.
4.1.4 Operação Linguística 3

Nesta ação didática, buscando enfatizar o contraditório, apresentamos e
realizamos a leitura de outro texto, mas, nesse caso, optamos por uma ideia distinta
daquela proferida na Operação 2. A leitura tem a função de conceder recursos
materiais e estratégias linguístico-discursivos aos leitores. Ao ler, estamos nos
alimentando de palavras alheias e para escrever, recorremos a essas para poder
ressignificar. A leitura faz o leitor entranha-se nas estruturas sintáticas e a partir desse
“cruzamento” possa apropriar-se das “palavras de outrem”. Portanto, essa ação não
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deve ser encarada somente pela perspectiva da decodificação, pelo contrário, essa
atividade da comunicação faz-se pelo princípio da dialogicidade entre texto-leitorautor.
Esse trabalho linguístico ocorreu em sala de aula no dia 09 de junho, quintafeira, durou 45min, totalizando 1 hora-aula. Para tanto, seguimos as mesmas
estratégias da aula anterior (Atividade linguística 2), a conhecer: uso do projetor de
mídia, distribuição de cópia impressa do Texto-fonte 2 (cedido apenas antes da
atividade de ler), marcador para quadro branco, entregamos dicionário a cada aluno,
pedimos que o acompanhamento da aula fosse por meio da projeção, todavia, os
registros escritos deveriam ser feitos na própria cópia e no caderno.
Nessa atividade didática, retomamos as principais ideias discutidas na aula
anterior. Na sequência, distribuímos o Texto-fonte 2, conduzimos o roteiro de análise
e leitura realizados no Texto-fonte 1. Primeiramente, expusemos o título do texto e a
partir dele levantamos reflexões, conforme já descrito anteriormente. Na sequência,
discorremos um resumo da análise feita no texto: data e veículo de divulgação, mídia
jornalística, contexto de produção, quem escreveu, caderno ou seção que foi
publicado, possíveis leitores, ocupação da autoria, variedade linguística, tema
abordado, objetividade do texto.
Repetimos o mesmo método de leitura usado na aula anterior (leitura
“colaborativa” e “tópica”). Em relação ao Texto 2, os alunos destacaram e
identificaram, no dicionário, o significado das seguintes palavras: firmemente,
transtorno, alegar, estelionatário, estelionato, ingênuo, sensato, subnotificação,
desencadear, esquizofrenia, colossal, latrocínio, banal, restringir.
Da forma ocorrida na Atividade linguística 2, conduzimos a verificação da
definição do vocabulário no dicionário após esgotar as possibilidades de compreensão
a partir do uso reflexivo do léxico na materialização do texto. Orientamos se a palavra
fora retomada por outra estrutura vocabular, sugerimos a substituição do termo por
outro.

4.1.5 Descrição sucinta da leitura do texto-fonte 1 e 2

Feita a leitura dos dois textos, orientamos os alunos a confrontar a opinião, se
de concordância ou discordância, entre os autores dos textos. Sobre a autoria do
primeiro texto, destacaram já terem ouvido falar do autor (Jean Wyllys), pois ele teria
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participado de um programa de Reality Show, mas houve uma objeção ao ponto de
vista defendido por ele, opondo-se à tese do deputado quase que de forma unânime.
Já em relação ao segundo, de autoria de Osmar Terra, houve uma concordância pela
maioria dos alunos. Os estudantes destacaram que o autor era médico, o que para
eles conferia mais credibilidade no posicionamento.
Outro aspecto observado diz respeito a estratégia argumentativa utilizada por
cada autoria. Orientamos também a identificação das “vozes alheias” presentes em
cada texto, se havia algum sinal gráfico que indicasse essa voz ou se ainda havia
outro recurso linguístico que apontasse a presença de discursos alheios. A ideia é
fazer com que o aluno compreenda que os textos são construídos por “vozes” e que
esses discursos podem ser recuperados e marcados linguisticamente.

4.1.6 Operação Linguística 4

Nesta operação linguística, propomos ao aluno a feitura de um texto de caráter
argumentativo. Essa produção escrita servirá de diagnóstico para a elaboração das
atividades interventivas. Concluída a etapa de leitura dos textos, já no dia 14 de junho
de 2016, retomamos os pontos das aulas anteriores e motivamos os alunos a redigir
um texto predominantemente argumentativo em que deixasse explícito o seu ponto
de vista, unindo também as ideias dos autores dos textos lidos em sala. Esclarecemos
que o texto a ser produzido deveria conter, prioritariamente, o posicionamento do
aluno em relação à temática, fundamentando os argumentos a partir da presença das
vozes de Jean Wyllys e Osmar Terra. Conforme orientação abaixo:
Figura 5 – Recorte do comando da proposta de produção textual escrita

Autoria própria (2016)
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4.2 Diagnóstico inicial e categorias de análise

O corpus gerado a partir da proposta (Figura 05) representa um total de 31
(trinta e uma) produções textuais escritas pelos alunos. No nosso trabalho, com a
finalidade de guiar os leitores desta dissertação, e, assim, possam compreender e
distinguir, nos quadros informativos, as referências realizadas nos textos, criamos
códigos distintivos (marcas identitárias) para cada aluno e seus respectivos textos,
enumerando-os de PED01 — Produção Textual Escrita Diagnóstica correspondente
ao Aluno 01 — a PED31 — Produção Textual Escrita Diagnóstica pertencente ao
Aluno 31.
Para orientar o leitor a identificar a que texto-fonte pertence o discurso
reportado pelo aluno sem indicação de referência autoral, optamos por realçar os
trechos “reproduzidos”, seguindo os critérios: a tarja amarela indica que o recorte
textual é oriundo do Texto-fonte 1; a tarja cinza mostra que “as palavras” pertencem
ao Texto-fonte 2. A ausência de tarja indicará o discurso do próprio aluno, ou ainda,
alguma reprodução feita de forma equivocada. As linhas não escritas foram
suprimidas. Com a finalidade de apresentar uma distinção entre as configurações
textuais tidas como fonte das tessituras textuais geradas por meio do exercício de
produção escrita pelo aluno, iremos denominar este último por Texto-aluno,
acompanhado do código identificador do aluno.
O fenômeno linguístico de nossa investigação são as formas sintáticas de
remissão do discurso de outrem, de modo mais específico, o discurso citado direto
(DCD), o discurso citado indireto (DCI), a modalização em discurso segundo (MDS) e
a ilha textual (IT), essas últimas formas são marcas híbridas, podendo, dessa forma,
comporem-se pelo DCD e/ou DCI ou ainda de uma estrutura variacional (muitas
vezes, criada como um modo de reportar o discurso-outro, provavelmente, seguindo
exemplos já conhecidos pelos alunos, oriundos ou dos próprios textos da coletânea,
de textos da internet ou ainda de outros produtos textuais em que o fenômeno
linguístico tenha se manifestado no escopo do texto).
Ainda para facilitar a descrição dos textos produzidos e deles apresentar os
problemas relativos à modalidade escrita, criamos quadros demonstrativos,
ressaltando os seguintes pontos:
1. Exposição quantitativa e qualitativa, usando como corpus os 31 textos
escritos, de acordo com a sequência:
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a) Ocorrências de reprodução literal do discurso de outrem, quadro-resumo e
quadro detalhado, e transcrição de dois textos escritos gerados, constituintes
do corpus, para demonstrar a situação descrita;
b) Marca linguística que indicie o uso de forma remissiva do discurso-outro,
quadro-resumo e quadro detalhado, e transcrição de dois textos escritos,
constituintes do corpus, para apresentar o fenômeno detectado;
c) Formas de gerenciamento do discurso-outro predominam nos textos
observados na sequência “b”;
d) Elemento (s) linguístico (s) que revela (m) resposta direta ao discurso de outrem
e amostra de texto, comitente do corpus, para representação dessa evidência;
e) Textos que apresentam “citação” sem marca linguística, isto é, o aluno se
baseia nos textos lidos, mas os utiliza como “fonte implícita” e mostra de texto,
retirado do corpus, para demonstrar essa estratégia linguística.
De posse dos textos escritos, constituintes do corpus desta dissertação, de
início, dividimos e organizamos, quantitativamente, as ocorrências não marcadas e
marcadas do modo de citar discurso alheio, consoante finalidade prevista na
sequência “a”. Por entendermos o texto como unidade de sentido, organizado em
estruturas paragrafais, parafrásticas, consideramos que cada “recorte textual”,
destituída da supressão do todo ou de parte do período sintático ou do parágrafo,
indica uma ocorrência de “reprodução”.
Na análise dos dados gerados, um total 44 (quarenta e quatro) ocorrências
linguísticas em que alunos demonstraram desconhecer ou tiveram inabilidade no que
concerne à utilização das formas sintáticas do discurso relatado. Dos 31 (trinta e um)
alunos que realizaram essa atividade, 14 (quatorze) demonstraram desconhecer as
estratégias linguísticas desse fenômeno linguístico, o que corresponde a quase
metade da turma.
Os dados gerados apontaram a presença de “lacunas” na aprendizagem da
modalidade escrita. O modo de citar outro é uma estratégia linguística que carece de
atenção didática por parte do professor. Desenvolver habilidades de escrita no
gerenciamento das vozes alheias é uma prática de escrita urgente, pois precisamos
criar meios didáticos em que os alunos possam aprender a lidar com o discurso-outro,
para a partir deste, possa escrever/reescrever, seja para concordar ou refutar.
Neste momento, seguindo ainda, a prescrição prevista na sequência “a”,
transcrevemos dois textos escritos, pertencentes ao corpus, para ilustrar a situação
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descrita nos quadros 11 e 12. Escolhemos, para tanto, os textos PED09 e PED28.
Examinemos como se materializou a “reprodução” do discurso-outro nos textos-aluno,
previamente, selecionados.
Para ilustrar a descrição prevista na sequência “a”, recortamos do conjunto de
textos, constituintes do corpus, a configuração textual do aluno, identificado pelo
código PED09. É importante revelar que esse aluno tem 15 anos de idade, o que o
coloca dentro das expectativas para a série cursada (9º ano). Primeiramente,
reproduzimos a produção escrita, demonstrativo do fenômeno linguístico citado, e,
codificada pela sigla PED09:
Quadro 04 – Transcrição da PED09

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21

Sou completamente contra à liberação da maconha no
Brasil, pois, a epidemia da droga se constitui no maior
problema de saúde pública e de segurança no país.
A maconha, nos últimos 200 anos, vem causando verdadeiras tragedias sociais em todos os locais onde a propria
foi liberada. Pesquisas, no ano de 2014, afirmaram que
possuíam aproximadamente 40 milhões de dependentes
químicos no Brasil, justamente porque a droga era legal e de fácil acesso. A maconha também e letal. Os
riscos de complicações pulmonares e câncer que ela
trás são maiores que os de tabaco.
Com a liberação da maconha, muitas pessoas serão afetadas por esse transtorno. Números irão aumentar, tais como: homicídios, violência no trânsito,
suicídios, violência doméstica, dentre outros.
Por todos esses motivos, deve, sim, proibir o uso
da devida droga e haver mais rigor contra a
maconha e outras drogas ilícitas.
Nazareno Duarte.
Fonte: Corpus da pesquisa (2016).

O aluno que escreveu o texto PED09, fê-lo, como se apresenta acima, em 19
(dezenove) linhas escritas, todavia, destas, apenas 5 (cinco) podem ser indicadas
como de sua “propriedade”. Sobre isso, podemos inferir que 14 (quatorze) linhas são
recortes dos textos-fonte. Na verdade, esse “remendo” foi reproduzido quase que
exclusivamente do Texto-fonte 2. Dos 15 (quinze) parágrafos do texto Legalização
das drogas não é caminho para diminuir violência, o aluno PED09, retalhou a estrutura
sintática dos parágrafos 1, 2, 3, 5, 11 e 14, o que nos faz pressupor que o movimento
foi feito de forma linear, sequencial, progressivo.
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A seguir, demonstramos a configuração textual do aluno que escreveu a
PED29. Vejamos:
Quadro 5 – Transcrição da PED29

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26

Na minha opinião a maconha tem que manter a
proibição pois o Brasil já não esta prestando, e mais
com a legalização da maconha? Não concordo plena-.
mente.
Como na opinião do Osmar Terra, sou firmemente
contrário á liberação das drogas no Brasil. Falo como médico, estudioso do assunto, e gestor de saúde publica
por oito anos, como secretário de saúde do Rio Grande d Sul e presidente do Conselho Nacional de
Secretários Estaduais de Saúde.
A experiência me permite afimar que a epedemia
das drogas se constitui no maior problema de saúde pública e de segurança no pais. Com a liberação,
aumentará o número de dependentes quimicos das drogas.
Nos últimos 200 anos já tivemos verdadeiras tragédias
sociais em todos os locais onde as drogas foram
liberadas. Junto com o aumento de transtornos mentais decorrentes da dependência, aumentaram os
Problemas sociais, de segurança e de saúde. Sem
falar na destruição de milhões de familia, devastadas quando um de seus membros se torna dependente, quem tem um caso de dependência na familia sabe do que falo.
Nazareno Duarte
Fonte: Corpus da pesquisa (2016).

O aluno que produziu o texto PED29, fê-lo, como exposto anteriormente, em
25 (vinte e cinco) linhas escritas, todavia, destas, em torno de 5 (cinco) podem
caracterizar como sendo de seu “domínio” linguístico. Dado o relevado, podemos
pressupor que 19 (dezenove) linhas indicam a presença de discursos oriundos dos
textos-fonte. De fato, essa “incorporação” é reprodução quase que exclusiva do
Texto-fonte 2, tal qual o aluno PED09. Dos 15 (quinze) parágrafos estruturantes texto
Legalização das drogas não é caminho para diminuir violência, o aluno PED29,
selecionou a estrutura sintática, parcial ou totalmente, dos parágrafos 1, 2 e 3.
Dando prosseguimento a descrição do corpus desta dissertação, expomos,
neste momento, as situações linguísticas que tenham materializados elementos da
língua indiciadores do uso, reflexivo ou não, de pelo menos uma construção sintática
prototípica ou variacional de representação do discurso-outro, prescrita na sequência
“b”.
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Nesse corpus foi possível identificar 26 (vinte e seis) ocorrências que
apresentam marcas linguísticas indiciadoras dos modos de citar, ou seja, os
estudantes fizeram uso de alguma estrutura linguística indicadora de gerenciamento
do discurso alheio. Essa conjuntura será descrita analiticamente nos quadros
sucedâneos. Do total de alunos (31) que participaram da aula, 15 (quinze) recorreram,
reflexivamente ou não, a pelo menos uma marca linguística que pode apontar a
utilização dos modos de citar.
Seguindo o roteiro planejado, apresentamos, no esquema abaixo, os elementos
linguísticos indicadores do uso dos modos de citar, conforme descrito na sequência
“b”. Para orientar o entendimento dos dados, construímos um panorama que
apresenta minuciosamente esse fenômeno da língua. O quadro mostra as seguintes
informações: na primeira coluna indicamos um código de referência para cada aluno,
seguindo os códigos criados para diferenciar cada texto escrito; na segunda,
apresentamos se o aluno criou ou não um título para seu texto; na coluna seguinte,
apresentamos a quantidade de linhas e parágrafos escritos, respectivamente;
pontuamos, na próxima, o tipo de discurso relatado empregado pelo aluno; na
sequência, avaliamos o tipo de ocorrência, se consideramos uma construção
prototípica, ou se houve uma variação/reformulação do modo de citar; na última,
indicamos a linha em que o fenômeno aparece no texto-aluno. Observemos, então, o
quadro representativo:
Quadro 6 – Resultado do levantamento obtido

Forma (s)
sintática (s)
que indicie a
Linhas
utilização do
escritas
discurso
relatado
Modalização
em Discurso
Segundo:
modalizador
“como” + verbo
dicendi
+
referência da
16
autoria
+
citação isolada
por aspas.
Discurso
Indireto:
referência da
autoria
+

Quantidade
Código
Aluno

PED01

Título

Sem
título 1

Parágrafos

2

Tipo de
ocorrência

Linhas em
que o
fenômeno
linguístico
ocorreu

Variação

3-5

Variação

6-9

87

PED
02

PED
03

Sem
título 2

Sem
título 3

4

6

24

22

PED
04

Educar é
mais
eficiente
do que
punir

4

30

PED
05

Sem
título 4

5

30

pronome
pessoal “ele” +
verbo dicendi +
interpretação
do
discurso
citado.
Discurso
Direto: verbo
dicendi
+
referência de
autoria
+
citação isolada
por aspas.
Discurso
Direto:
referência de
autoria + verbo
dicendi
+
citação isolada
por aspas.
Discurso
direto: citação
isolada
por
aspas no 1º
parágrafo;
verbo dicendi +
referência de
autoria no 2º.
Discurso
direto: citação
isolada
por
aspas no 4º
parágrafo;
referência de
autoria no 5º.
Modalização
em Discurso
Segundo:
interpretação
de um discurso
segundo,
resgatado pela
autoria
do
texto-fonte,
mas
sem
indicação
dessa
referência.
Modalização
em Discurso
Segundo:
modalizador de
discurso
+
referência de
autoria
+

Prototípica

12-14

Prototípica

20-21

Variação

1-4

Variação

12-16

Variação

9-10

Prototípica

20-21

88

PED
06

Sem
título 5

4

20

PED
07

Sem
título 6

4

24

PED
10

Sem
título 9

3

22

PED
11

Sem
título 10

2

19

citação isolada
por aspas.
Discurso
Direto:
referência de
autoria
+
citação isolada
por aspas.
Discurso
Direto:
referência de
autoria
+
citação isolada
por aspas.
Discurso
Indireto: verbo
dicendi
+
referência de
autoria
intercalada +
conjunção
integrante
“que”
+
interpretação
do
discurso
citado.
Discurso
Direto: citação
isolada
por
aspas;
ausência
de
referência de
autoria e de
verbo dicendi.
Discurso
Indireto:
referência de
autoria + verbo
dicendi
+
conjunção
integrante
“que”
+
interpretação
do
discurso
citado
Discurso
Direto:
referência de
autoria + verbo
dicendi + dois
pontos
+
citação isolada
por aspas.

Variação

6-9

Variação

11-15

Prototípica

6-7

Variação

17-21

Prototípica

4-6

Prototípica

6-8

89

PED
12

PED
23

Sem
título 11

Sem
título 21

2

4

22

24

Discurso
Indireto:
referência de
autoria
via
pronome
pessoal
+
verbo dicendi +
conjunção
integrante
“que”
+
interpretação
de
discurso
citado.
Modalização
em Discurso
Segundo:
modalizador de
discurso
+
verbo dicendi +
referência de
autoria
+
interpretação
de
discurso
citado.
Modalização
em Discurso
Segundo:
modalizador de
discurso
+
verbo dicendi +
referência de
autoria
+
interpretação
de
discurso
citado.
Modalização
em Discurso
Segundo:
modalizador de
discurso
+
verbo dicendi +
referência de
autoria
+
referência de
autoria
via
pronome
pessoal (duplo
sujeito)
+
interpretação
de
discurso
citado
Discurso
Indireto:
referência de
autoria
+

Prototípica

9-10

Prototípica

17-18

Prototípica

19-20

Variação

1-2

Variação

4-6

90

PED
24

Sem
título 22

4

27

PED
29

Sem
título 23

4

25

PED
30

Legalizar
ou não?

4

22

referência de
autoria
via
pronome
pessoal (duplo
sujeito) + verbo
dicendi
+
interpretação
de
discurso
citado
Discurso
Indireto:
referência de
autoria + verbo
dicendi
+
conjunção
integrante
“que”
+
interpretação
de
discurso
citado
Discurso
Direto:
referência de
autoria + verbo
dicendi
+
conjunção
integrante
“que” + citação
direta sem o
uso de aspas
Discurso
Indireto:
referência de
autoria + verbo
dicendi
+
conjunção
integrante
“que”
+
interpretação
de
discurso
citado.
Modalização
em Discurso
Segundo:
modalizador de
discurso
+
referência de
autoria + +
indício
de
verbo implícito
+ citação direta
sem o uso de
aspas.
Discurso
Direto:

Prototípica

10-13

Variação

4-7

Prototípica

23-24

Variação

5

Variação

9

91

PED
31

Sem
título 24

4

pronome
pessoal
retomador de
autoria + verbo
dicendi
+
citação direta
sem o uso de
aspas.
Discurso
Direto: citação
isolada
por
aspas
+
referência de
autoria.
Discurso
Direto: citação
isolada
por
aspas
+
referência de
autoria.

21

Variação

1-6

Variação

13-17

Corpus da pesquisa (2016).

Em síntese, o quadro evidencia a presença de indícios de uso das formas de
citar, conforme descrito: 3 (três) ocorrências prototípicas e 9 (nove) variações do
discurso citado direto; 5 (cinco) ocorrências prototípicas e 2 (duas) variações do
discurso citado indireto; e 3 (três) ocorrências prototípicas e 4 (quatro) variacionais da
utilização da modalização em discurso segundo, totalizando 26 eventuais marcas
linguísticas de remissão do discurso-outro.
Abaixo, o quadro mostra o modo de citar, materializados nas 26 (vinte e seis)
ocorrências, de acordo com o prescrito na sequência “c”, isto é, copilar quais as formas
de gerenciamento do discurso-outro predominam nos textos observados na sequência
“b”.
Vejamos:
Quadro 7 – Resumo do levantamento obtido

Quantidade de ocorrências
“Portavoz”

“Interpretação”

Forma híbrida

Forma
híbrida

Discurso
Direto

Discurso
Indireto

Modalização em
Discurso
Segundo
Forma
Forma
Direta
Indireta

Ilha
Textual

12

7

Sequência

c) Formas de remissão
do discurso-outro
TOTAL

3

4

Ø

26
Corpus da pesquisa (2016).
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O quadro explicita que há uma tendência para o emprego do discurso citado
direto. Essa preferência se justifica pela quantidade de evidências em que o aluno
isolou as vozes alheias por meio do emprego de aspas. Para Maingueneau (2001, p.
150), “em geral, a impressa popular prefere o discurso direto ao DI.” Assim, pôr o aluno
ter contato com textos dessa esfera social, é possível que leve esse estilo para dentro
do seu texto. Outro ponto que favorável para essa ocorrência é o fato de termos
trabalhados com textos da esfera jornalística. Maingueneau (2001, p. 150) justifica
que “para um público leitor popular, o jornalista privilegia a narração, uma relação mais
imediata com o vivido, as palavras mesmas das pessoas, como se o leitor estivesse
presente na situação”.
Esse resultado também comprova que uma parcela significativa dos alunos da
turma já usa as formas de gerenciamento do discurso de outrem. No entanto, esse
ponto fez-nos pensar a forma como o aluno usou os modos de citar: de forma reflexiva,
intencional ou apenas por “imitar” outros autores. Hipoteticamente, podemos inferir
que esse “uso” nasceu do contato que o aluno tem com a mídia virtual. Além disso, os
textos usados em sala traziam marcas de remissão das vozes alheias, o que pode ter
“motivado” a presença de marcas que indiciem a utilização das formas sintáticas do
discurso-outro.
Dessa forma, na escrituração dos textos, os alunos demonstraram indícios de
“propriedade” linguístico-discursiva, mesmo que, ainda, principiante no uso de pelo
menos uma das formas (ou variações) sintáticas do discurso relatado.
Com a finalidade de expor um retrato, via exposição de texto, que comprove o
critério mencionado na sequência “b”, isolamos do conjunto de produtos textuais,
oriundo do corpus, as tessituras textuais dos alunos, identificados pelos códigos
PED11 e PED01, respectivamente, transcritos. Esses alunos têm 15 anos e se
encontram matriculados na série esperada (9º ano). No quadro abaixo, podemos
entender como essa ocorrência se manifestou, primeiro, o texto PED11:
Quadro 8 – Texto-aluno PED11

1
2
3
4
5
6
7
8

As drogas além de prejudicar o convívio social e familiar
trás problemas como, destrói vidas; será que deve ser
mesmo legalizada?
O Deputado Jean Wyllys pensa que se a annabis for legalizada
poderia até acabar com guerra traficantes passariam a
vende-lás legalmente, já o deputado Osmar que é mas
entendido do assunto diz: “Sou firmemente contrário á liberação das drogas no Brasil”. Na minha opinião como aluno
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21

considero um absurdo até levantar essa hipótese eu sei
que cada um tem direito de expressão fazer o que quiser
e tal, nas não acho um caminho certo para acabar com
essa epidemia, só aumentaria mais os usuários e
ficaria uma loucura, qualquer um poderia comprar
ate mesmo um adolescente ficária muito fácil por
isso não acho uma idéia sensata. O mundo
já esta do jeito que tá crianças hoje com menos
de 10 anos já são traficantes e usuários de drogas
sem a legalização imagine com passe livre.
Nazareno Duarte.
Corpus da pesquisa (2016).

Vale salientar que alguns alunos apresentaram marcas gráficas (aspas, doispontos18), verbos de elocução, conjunção integrantes “que”, o que indicia um
conhecimento desses mecanismos linguísticos de apresentar vozes alheias. O texto
PED11 apresenta dois indícios de uso de gerenciamento do discurso de outrem. Nas
linhas 4 a 6, a marca linguística se aproxima do discurso citado indireto, apresentando
referência de autoria (“Deputado Jean Wyllys”), acompanhado de verbo dicendi
(“pensa”), concatenado pela conjunção integrante “que”, seguido da tradução,
interpretação do discurso citado, configurando-se, numa ocorrência prototípica.
Nas linhas 6 a 8, o fenômeno linguístico se assemelha ao discurso citado direto,
expondo menção da autoria (“deputado Osmar”), verbo dicendi (“diz”), sequenciado
de sinal gráfico (dois-pontos), seguido de citação isolada por aspas (sinal gráfico),
representando uma ocorrência prototípica.
A seguir, expomos como o discurso de outrem se evidencia no texto PED01:
Quadro 09 – Texto-aluno PED01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
18

A maconha pode chegar a matar, não somente
a maconha, como as outras drogas. como fala no texto
de Osmar Terra, “A maconha também é letal. Os riscos
de complicações pulmonares e câncer que ela traz são
maiores que os do tabaco”.
No texto de Jean Wyllys ele propõe uma anistia
geral para todas as pessoas presas, processando ou indicados por tráficos de maconha, exceto para policiais
e para aqueles que tinham praticado outros crimes”.
Diversas pessoas chegam a morrer, por causa de

Esse sinal gráfico apareceu em alguns textos dos alunos, independentemente, de terem sido
orientados a escrever um texto predominante argumentativo, em que esse fenômeno linguístico não é
tão recorrente, esse uso, talvez, seja justificado pelo contato bastante regular que os alunos têm (ou
tiveram) com textos do âmbito do narrar ou até de textos da esfera jornalística: a notícia, a reportagem,
por exemplo.
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11
12
13
14
15
16
30

qualquer droga, até mesmo o cigarro, que é o mais
aceito, essa situação deve ser tratada, eu sou
totalmente contrar a legalização da maconha, não
é certo o que os jovens de hoje em dia faz, ficar
em grupanho uma “boca”, como são falado por eles. que isso venha ser tratado.
Pseudônimo: Nazareno Duarte
Corpus da pesquisa (2016).

O texto PED01 apresenta, nas linhas 3 a 5, características linguísticas que o
aproxima da modalização discursiva, optando pelo discurso direto, já que a sintaxe é
iniciada por um modalizador (“como”), depois pela presença de verbo dicendi (“fala”),
seguido de referência de autoria, mais citação isolada por aspas, configurando numa
variante.
Já nas linhas 6 a 9, a materialização discursiva parece indicar a utilização do
discurso citado indireto, pois a sentença é iniciada fazendo referência a autoria do
discurso, repetição de autoria, por meio de pronome pessoal (“ele”), verbo dicendi
(“propõe”), seguido de interpretação do discurso citado, porém o aluno finaliza esse
enunciado com aspas, o que não se justifica, pois, faz-se uma tradução do discursofonte.
Outro fenômeno linguístico presente nas tessituras textuais em análise diz
respeito a indicadores de resposta direta aos discursos dos interlocutores (Jean
Wyllys e Osmar Terra). No total, há 11 (onze) elementos linguísticos indiciadores
desse mecanismo linguístico. Diante dessa constatação, tivemos a preocupação de
explicitar essa estratégia linguística. O texto PED02 apresenta elementos linguísticos
indicadores de resposta aos textos-fonte. Observem como isso se materializou no
texto:
Quadro 10 – Texto-aluno PED02

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Na minha opnião, a cannabis não seria necessário,
legalização, até porque maconha também é droga,
e drogas trazem muitas consequências.
As drogas atingem principalmente o “público
alvo jovem” que são considerados como os mais
imaturos e que não pensam nas consequências
antes de fazer, os jovens de hoje estão começando
pela cannabis e quando se ver estão queimando
pedra, cheirando cola, fazendo coisas que
não devem.
Como diz o Jean Willys (deputado federal – psol) “e a pessoa pode ir parar em presídios superlotados, que são verdadeiros infernos e escolas do crime” ele pode estár certo
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

nesta parte, mas como queremos os jovens futuramente? como viciados e retardados? ou como dependentes e sábios? não queremos destruir o Brasil ainda
mais, deve aver outro jeito.
Mas já concordando com o Osmar terra (deputado
federal – PMDB) ele diz “Com á liberação aumentará o
número de dependentes químicos das drogas”, não
Podemos deixar que a “Cannabis” vençam os nossos
jovens, pois isso pode até atrapalhar os estudos e
atrapalhando os estudos estará também atrapalhando o futuro.
Corpus da pesquisa (2016).

O aluno PED02 organizou seu texto em 4 (quatro) parágrafos. No primeiro, o
aluno já apresenta seu posicionamento acompanhado de uma justificativa,
provavelmente, respondendo à pergunta feita na proposta de produção textual escrita
(Maconha: legalizar ou manter a proibição?). No segundo, destaca-se que os
jovens são os possíveis usuários da maconha, sobretudo, por estarem mais
suscetíveis à droga e por ainda não serem maduros, estarem em um processo de
formação social.
Em seguida, no terceiro parágrafo, recorre-se ao discurso, via citação direta
isolada por aspas, de Jean Wyllys do PSOL, considerando que o deputado “pode estár
certo nesta parte”, o que nos faz inferir que o aluno responde ao político. Essa
inferência é evidenciada na sequência da construção sintática, já que o aluno elabora
perguntas retóricas e já as responde no encadeamento parafrástico.
O último parágrafo é iniciado com um elemento coesivo indicador de oposição
(“mas”) e de uma palavra de realce (“já”). Esse contraste é revelado na progressão da
sentença, principalmente, ao explicitar sua filiação (“Mas já concordando...”) com o
deputado Osmar Terra. Sobre essa construção, ainda, podemos depreender uma
refutação ao discurso de Jean Wyllys, pois ao escrever que já concorda com Osmar
Terra, também contradiz “as palavras” do político psolista.
Além dessa expectativa, os produtos gerados para esta pesquisa demonstram
que 06 (seis) alunos utilizaram os textos-base como fonte implícita.
As produções escritas trazem uma forma de citar sem a presença de elementos
linguísticos. O aluno escreve seu texto a partir das ideias presentes nos textos da
coletânea, contudo, apenas os utiliza como uma “fonte implícita”, o que, muitas vezes,
é comum nos contextos escolares (pois, não raro, os professores “solicitam” que os
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alunos reescrevam textos usando as próprias palavras). No universo acadêmico,
chamamos essa estratégia linguística de paráfrase19.
Para ilustrar esse fenômeno, transcrevemos o texto do aluno PED18. A saber:
Quadro 11 – Texto-aluno PED18

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30

Sociedade afavor ou contra?
A maconha ou “cannabis” é uma substância ilicita, também considerado como droga e seu uso pode ser prejudicial de acordo com
a forma de uso.
A legalização da maconha alem de ser uma forma de liberdade individual é uma ideia contra o fim da guerra e acabar com o trafico “escondido”, que muitas vezes é causa de mortes ou motivo
dos adolescente fugirem por não ter a aprovação dos pais de ser
um dependente quimico.
A consequência do ato da guerra muitas vezes é por grupos rivais que querem adiquirir mais e entram em confronto e muitos jovens acabam morrendo, e a legalização iria intenrroper
com a guerras.
Mas olhando por outro lado a legalização seria uma das principais cal causas de epidemia, e auto consumo exagerado, pois
qualquer um de velho a criança teria fácil acesso, alem de “bocas de
fumos” ser mas comuns e contaminando que estivesse ou morasse próximo.
Isso influênceria muito a sociedade tanto nas ruas, como escolas ou pontos, pois seria muito fácil compra, ingir exageradamente e acabar tendo sério pl problemas.
Por isso o uso deveri a sua liberação deveria continuar
proibida, e seu uso ilicito, pois seria prejudicial a muita gente, porque que se evolve sabe o que acontece e onde isso pode levar, e para melhorar deveriamo combate mais esse problema extinguindo cada vez mais essas substância de usuários
inresponsáveis.
Nazareno Duarte
Corpus da pesquisa (2016).

O texto PED18 parece ter construído seu texto “no plano do discurso, como
uma atividade efetiva de reformulação pela qual o locutor [no caso, o aluno] restaura
(bem ou mal, na totalidade ou em parte, fielmente ou não) o conteúdo de um textofonte sob a forma de um texto-secundo” (FUCHS, 1985, p. 133 – grifo nosso)
O segundo e terceiro parágrafos indicam que o aluno elaborou uma espécie de
tradução ou interpretação das ideias defendidas pelo autor do Texto 1 (Maconha deve
ser legalizada, e traficantes da droga, anistiados), principalmente, pela presença
Entendemos, aqui, a Paráfrase como sendo a “[...] relação entre um enunciado ou texto-fonte e sua
(s) reformulação (ões) efetiva (s) numa situação dada (dimensão “sintagmática” da cadeia do discurso),
mas é também uma relação entre todos os enunciados virtualmente equivalentes na língua (dimensão
“paradigmática” do sistema da língua).” (FUCHS, 1985, p. 129)
19
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(explícita) de marcas linguísticas oriundas desse texto-fonte: “forma de liberdade
individual”, “o fim da guerra”, “e acabar com o trafico”. Essa releitura, materializada
na escrita o aluno, também toma como fonte implícita os princípios defendidos por
Osmar Terra na escrita do Texto 2 (Legalização das drogas não é caminho para
diminuir a violência), provavelmente, podendo ser recuperada no texto-aluno por meio
da palavra “epidemia” (fortemente usada pelo autor do Texto-fonte 2). Todavia, não
é possível “rotular” esse jogo linguístico como reprodução, simplesmente, por a
sintaxe configurar um “novo” estilo de escrita, diferente do modo dizer do texto-fonte.
Há, portanto, reedição discursiva.
A esse respeito, cabe-nos pontuar que a forma de citar depende do regime de
autoria dos textos citados, e, também, dos textos citantes, ou seja, há textos que, por
um sistema da cultura letrada, constituem-se como “fonte” para outros (e, por que não,
“novos”) textos, sobretudo, os do conhecimento científico-acadêmico.
A esse respeito,
O discurso retórico, diferentemente do discurso literário, pela própria natureza da sua
orientação, não é tão livre na sua maneira de tratar as palavras de outrem. Ele tem,
de forma inerente, um sentimento agudo dos direitos de propriedade da palavra e uma
preocupação exagerada com a autenticidade. (BAKHTIN, 2014, p. 159)

Nesse mesmo sentido, diferentes desses, os textos ligados ao universo da
música, por exemplo, não seguem, literalmente, a essa “sistematização”. Nestes, não
há obrigatoriedade na marcação ou referenciação das vozes alheias. Isso não isenta
sua presença, no entanto, não há uma “cobrança” cultural, pelo contrário, torna-se um
“estilo” de escrita. Talvez, essa inserção seja por conta do universo da
criação/recriação a qual esses textos se apresentam socialmente.

4.3 O exercício da escrita

4.3.1 Operação Linguística 5

Para cumprir o terceiro objetivo específico, propor atividades didáticas na qual
a utilização do discurso-outro ultrapasse, na prática de escrita, o ritual do copiar/colar,
criamos e/ou adaptamos atividades reflexivas que visem ao desenvolvimento da
modalidade escrita dos alunos. Conforme já aludido, criamos exercícios que tomem
os próprios recursos expressivos da linguagem como objetos de reflexão.
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Nesta seção, descrevemos como ocorreu o processo de reflexão da linguagem
escrita, com o intuito de apresentar os caminhos para se trabalhar com as formas
linguísticas de gerenciamento do discurso alheio. Dado o primeiro produto textual,
seguindo as palavras de Geraldi (p. 11, 2013), “trabalhamos na construção dos
sentidos ‘aqui e agora’, e para isso temos como ‘material’ para este trabalho a língua
que ‘resultou’ dos trabalhos anteriores”.
Ao optar por desenvolver atividades reflexivas da linguagem escrita, estamos
criando oportunidades de interação social. O objeto de reflexão são os próprios textos.
A escrita tornar-se ação, trabalho. Dessa forma, os textos usados para a leitura e
aqueles escritos pelos próprios alunos portaram-se como recursos linguísticos para
se trabalhar com a linguagem escrita.
A partir dos textos gerados na etapa anterior, iniciamos as atividades que
exercitassem o trabalho com a escrita, mais especificamente as estratégias
linguísticas de uso das estruturas sintáticas de gerenciamento do discurso de outrem.
As atividades anteriores visavam à identificação de “vozes alheias” presentes
em textos veiculados em suportes vários (revistas e jornais) e a criação de “marcas
distintivas” (características) entre as variedades de discursos alheios. Esse momento
ocorreu no dia 05 de julho (terça-feira). A aula durou 1h30min, o que corresponde a 2
horas/aula.
Acreditando que o trabalho coletivo colabora no processo de aprendizagem
individual, optamos por desenvolver essa atividade em grupo. Os alunos foram
divididos em equipes de até cinco componentes. Cada conjunto teria de visitar a
biblioteca da escola e recolher exemplares de revistas e jornais. Como há uma
limitação no espaço desse ambiente, retornamos para a sala de aula. Os alunos a
todo tempo eram instados a tecer comentários e também de registrar o que
observavam nos textos. A ideia aqui era criar uma certa familiaridade dos alunos com
os textos do âmbito jornalístico. Aqui, privilegiamos a autonomia dos alunos na
escolha dos suportes de textos, pois a triagem era aberta, ou seja, cada grupo poderia
selecionar o material para análise.
Na sala de aula, foram orientados a escolher e ler textos, também a critério e
desejo da equipe. Apesar de muitos acharem uma atividade enfadonha e se
perguntarem: “ler pra quê?”, uma parcela da turma demonstrou interesse no exercício,
talvez, por estarem em grupo (aluno gosta de manter contato com os colegas de sala)
Antes da leitura, solicitamos que cada aluno descrevesse, do texto elegido, a autoria,
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o veículo de divulgação, o público-alvo, a linguagem predominante, o recorte temático,
a intenção comunicativa.
Após essa análise, solicitamos que identificassem as diferentes formas em que
as vozes alheias apareciam nos textos. Concluída essa etapa, sugerimos a criação
de características distintivas de cada forma de citar o discurso de outrem. Cada
componente do grupo foi orientado a escrever a descrição de cada característica no
caderno e coube ao grupo compartilhar essa ação, expondo o assunto à classe.
A partir dessa atividade, foi possível detectar que os alunos grifaram
expressões discursivas marcadas, sobretudo, pelo uso das aspas. Sobre isso,
podemos inferir que as marcas gráficas (aspas) tornaram a descoberta das vozes
alheias mais palpáveis. Assim, o discurso direto foi apresentado como caracterizador
de citação. Para exemplificar, a imagem abaixo apresenta um recorte que ilustra essa
funcionalidade linguística:
Figura 6 – Amostra da atividade de uma equipe – Operação Linguística 5

Recorte fotográfico do material utilizado por um grupo (2016).

Essa atividade consistia na internalização e no conhecimento desse fenômeno
linguístico. A ideia é que compreendessem que os textos são construídos por meio de
discursos de outrem, quer seja de forma marcada, quer não. Pretendemos ainda que
os alunos se familiarizassem com textos do âmbito jornalístico.
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4.3.2 Operação Linguística 6

Essa aula ocorreu no dia 12 de julho, durou 2 horas/aula, o que corresponde a
1h30min. Na configuração textual (Produção Escrita Diagnóstica) gerada na Atividade
linguística mostrou um repertório limitado de verbos dicendi e de modalizadores de
discurso. O quadro a seguir apresenta os seguintes dados: na primeira coluna,
apresentamos o verbo dicendi e a quantidade de ocorrências; na segunda, mostramos
o elemento modalizador de discurso utilizados pelos alunos, acompanhado do número
de ocorrências. Vejamos:
Quadro 12 – Quantidade de ocorrências de verbos dicendi e modalizadores do discurso

Verbos dicendi20
Ocorrência Quantidade

Modalizadores do discurso
Ocorrência

Quantidade

fala, falo21

5

para

1

propõe

1

segundo*

3

diz

4

de acordo com*

2

pensa

1

defende

1

acha

1

afirma

4
Fonte: Corpus da pesquisa (2016).

Em resumo, os textos dos alunos apresentam uma preferência pelo verbo falar,
dizer e afirmar, no entanto, das 4 (quatro ocorrências) detectadas deste último verbo,
3 (três) foram encontradas no texto-aluno PED07. Isso nos leva a perceber que há
uma limitação no que concerne ao repertório linguístico dos verbos de elocução.
Outro ponto que nos chamou a atenção diz respeito ao emprego dos
modalizadores discursivos segundo e de acordo com. Das 3 (três) aparições do
primeiro, em duas houve reprodução de discurso de um texto-fonte, uma no textoaluno PED04, outra no texto-aluno PED14; nos 2 (dois) aparecimentos do segundo
20

Cabe-nos esclarecer que copilamos nesse quadro, apenas, os verbos que na materialização dos
textos dos alunos se comportaram como verbos de elocução.
21 Mesmo graficamente parecer o uso da 1ª pessoa do presente do indicativo, no contexto de uso, esse
verbo funciona como elemento enunciador de discurso alheio. Há, portanto, um processo denominado
na língua de monotongação (redução de ditongo para monotongo), fenômeno bastante comum na
língua fala (peixe: pexe; queijo: quejo, para ilustrar outros casos). Adequando essa ocorrência para a
linguagem culta, teríamos a forma do pretérito perfeito do indicativo do verbo “falar”: falou.
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elemento de modalização, 1 (uma) caracterizou-se como reprodução de um discurso
pertencente a um texto-fonte. Esse fenômeno foi detectado no texto-aluno PED24.
Diante dessa constatação, decidimos “ampliar” o conhecimento lexical dos
alunos (não apenas em relação às marcas gráficas: aspas, dois-pontos, travessão,
mas, sobretudo, aos efeitos de sentido dos verbos dicendi).
Nesse trabalho didático, buscamos desenvolver “exercício” reflexivo da
linguagem. Nessa situação, os alunos foram desafiados a criar um glossário consultivo
de verbos dicendi e de modalizadores discursivos, tomando como partida as palavras
(verbos de elocução) e/ou expressões (modalizadores de discurso segundo)
materializados nos textos lidos na Operação 2 (Maconha deve ser legalizada, e
traficantes da droga, anistiados) e Operação 3 (Legalização das drogas não é caminho
para diminuir a violência). Esperamos também que os alunos façam uso do
conhecimento internalizado na Operação 5.
As imagens a seguir apresentam a coletânea feita por um aluno da sala.
Observem:
Figura 7 – Amostra de um produto da atividade – Operação Linguística 6
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Recorte fotográfico do produto (2016).

A partir desse glossário consultivos, refletimos junto aos alunos que o uso
linguístico de uma palavra (no nosso caso, dos verbos dicendi) depende da intenção
comunicativa pretendida. O objetivo é fazer com que os alunos percebam que
escolher uma ou outra palavra, interfere no sentido do texto. Para aplicar essa noção
na prática, escrevemos na lousa a seguinte expressão: Joaquim falou: — Eu te amo.
(Estrutura bastante comum em textos narrativos). Em seguida, solicitamos que
reescrevessem a sentença, demonstrando que a personagem Joaquim estava
próxima da pessoa amada. Com isso, sugiram frases do tipo:
Joaquim sussurrou: — Eu te amo.
Joaquim falou perto dos ouvidos da amada: — Eu te amo.

Aproveitando essa situação, indicamos que a personagem agora estava muito
apaixonada. Os alunos registraram, então:
— Eu te amo – gritou Joaquim.
Joaquim gritou pra todo mundo que amava ela.

Ao realizar essa atividade reflexiva da linguagem, não pretendemos registrar
aqui todas as construções feitas por cada aluno, nosso foco fez-se, prioritariamente,
no efeito de sentido e na participação da turma na feitura dessa atividade e por isso
selecionamos, sem necessariamente, identificar a autoria das sentenças. Cabe-nos
lembrar ainda que o produto dessa ação poderá ser usado nas atividades vindouras.
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4.3.3 Operação Linguística 7

No dia 13 de julho, a aula durou 1h30min, o que corresponde a 2 horas/aula.
Nessa ocasião, distribuímos exemplares do Jornal Tribuna do Norte (versão impressa)
aos mesmos grupos compostos para realizar a primeira atividade interventiva
(Operação 5).
Iniciamos essa ação didática, informando aos alunos que iríamos desenvolver
uma atividade com jornal impresso, como não havia exemplar para um trabalho
individual, solicitamos que a turma se dividisse em grupos, podendo seguir as mesmas
equipes da Operação 5. Formados os grupos, distribuímos os jornais. Em seguida,
registramos no quadro os questionamentos que seguem e solicitamos que chegassem
a uma resposta em comum para o grupo, mas, caso, tivesse uma resposta distinta,
pedimos que anotassem a parte. As perguntas foram as seguintes:
1. Por que é importante trabalhar com textos da esfera jornalística na escola?
2. Quais tipos de textos são veiculados nos jornais?
Para ilustrar, iremos transcrever duas respostas, simplesmente, por
sintetizarem o pensamento da turma:
Quadro 13 – Reprodução da atividade – Operação Linguística 7

Resposta 1:
“Porque os jornais ampliam o conhecimento e o vocabulário dos leitores, e fazem
com que a população obtenha capacidade de aprimorar seus conhecimentos e se
mantem informado.”
Reproduzido abaixo:

Resposta 2:
“É importante para nos [nós] ficarmos mais informados e preparados para o mundo
real.”.
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Transcrito na sequência:

Recorte fotográfico do produto (2016).

Após essa atividade, fizemos uma descrição sucinta das características do
jornal impresso. Destacamos o contexto social a qual são produzidos, a intenção
comunicativa dessa esfera midiática, o objetivo da 1ª página do jornal, os recursos
gráficos (tamanho da fonte, cores), a manchete, as imagens, a organização do suporte
textual em cadernos, distribuídos em temáticas.
Dando continuidade, instamos que cada aluno, individualmente, escolhesse um
texto para análise, solicitamos que detectasse com marcador de texto ou caneta as
vozes alheias marcadas no texto selecionado. Vejamos algumas imagens que ilustram
como essa atividade didática foi compreendida pelos alunos:
Figura 8 – Recorte de um texto analisado por aluno – Operação Linguística 7

Recorte fotográfico do material utilizado na Operação Linguística 7 (2016).
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Figura 9 – Recorte de um texto analisado por aluno – Operação Linguística 7

Recorte fotográfico do material utilizado na Operação Linguística 7 (2016).
Figura 10 – Recorte de um texto analisado por aluno – Operação Linguística 7

Recorte fotográfico do material utilizado na Operação Linguística 7 (2016).
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Concluído esse momento, distribuímos o texto escrito (Produção Escrita
Diagnóstica – PED) pelo aluno na Operação 4, em seguida, escrevemos no quadro
negro a terceira pergunta:
3. Quais são as semelhanças e diferenças na utilização das vozes alheias no texto
escrito por você em comparação com a presença desse fenômeno linguístico no texto
analisado no jornal?
Para apresentar o desenvolvimento dessa atividade, transcrevemos como três
alunos compreenderam essa ação didática. Vejamos:
Quadro 14 – Reprodução das respostas dos alunos – Operação Linguística 7

Resposta 1
No meu texto eu utilizei o discurso direto e a modalidade do discurso segundo. O
texto do jornal apresenta muitas semelhanças com o texto escrito por mim, e uma
delas é o discurso direto, já que se trata de uma reportagem, e nela aparece o uso
das aspas para demarcar vozes alheias presentes.
Aluno 05
Resposta 2
O texto do jornal é muito diferente do meu texto pois o jornal tem tem as vozes
diretas.
Já o meu texto é indireto. Entre meu texto e o do jornal não há nenhuma
semelhança. O texto do Jornal fala sobe o estado do (HWG) Hospital Walfredo
Gurgel.
A situação que eles não estão ganhando o seu salário. Porém o meu é um artigo de
opinião e fala sobre a cannabis (Maconha). Entre o meu texto e do jornal há muitas
diferenças. Há! O texto do Jornal tem como gênero textual: Reportagem. E o meu é
totalmente diferente. Não à semelhanças. A diferenças.
Aluno 07
Resposta 3
No meu texto, as vozes alheias foram utilizadas para enriquecer a argumentação
podem ser identificadas pela presença de aspas, caracterizando o discurso direto,
que também é usado no texto presente na Tribuna do Norte, já que ambos
pertencem ao mesmo gênero discursivo: Artigo de opinião.
Ademais, no texto que escrevi há a utilização da modalização em discurso segundo,
que não é utilizada no artigo publicado pelo jornal, semelhanças significativas em
ambos os textos.
Aluno 04
Respostas dadas pelos alunos para responder à questão 3 (2016).

Nessa atividade, objetivamos que ao comparar os textos os alunos possam
compreender a forma como os discursos de outrem aparecem nos textos de cunho
jornalístico, e, mais ainda, possam perceber que o resgate e referência são recursos
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linguísticos comuns em textos. Talvez, com isso, os alunos terão subsídios e no
momento de escrita possam pôr em prática essas estratégias. Aprender a linguagem
por meio do confronto parece constituir uma boa forma de aprender a escrever e,
talvez, possa fazer o aluno a criar um estilo de escrita com responsabilidade
discursiva.

4.3.4 Operação Linguística 8

Nesta ação didática, pretendemos apresentar aos alunos que o emprego de um
ou outro verbo dicendi não corresponde a uma “jogada” aleatória, mas proposital,
premeditada. Há sempre, portanto, uma intenção comunicativa. No dia 27 de
setembro, a aula durou 45 minutos, o que corresponde a 1 hora/aula. Essa atividade
retoma o emprego dos verbos dicendi e os efeitos de sentido na tessitura textual, mas,
dessa vez, selecionamos um texto da esfera jornalística.
Nessa operação didática, apresentamos um texto do âmbito jornalístico,
todavia, suprimimos, intencionalmente, as marcas linguísticas que se comportam
como verbos de elocução e modalizadores de discurso segundo. Antes de começar a
leitura do texto, orientamos aos alunos para analisarem a configuração textual, de
acordo com a pauta a seguir: contexto situacional e temporal, autoria, suporte textual,
possíveis leitores, linguagem predominante, recorte temático etc.
Essa atividade, individual, consistiu em preencher espaços (propositalmente
omitidos) de uma notícia com verbos dicendi, observando os efeitos de sentido. A esse
respeito, solicitamos que lessem o texto atentamente e preenchessem as lacunas com
verbos de elocução, para tanto, poderiam consultar o glossário feito na Operação 6.
Concluída esse momento, recolhemos a atividade e a redistribuímos
aleatoriamente entre os alunos. O objetivo aqui é fazermos a correção do exercício
seguindo o roteiro do autor original. Esperamos que, com essa ação, os alunos
possam compreender que há mais de uma forma de dizer algo, mas existem
vocábulos que mantém o sentido pretendido pelo autor de texto, assim como o inverso
também é verdadeiro, ou seja, a permuta de termo por outro pode alterar a ideia inicial.
Para demonstrar, apresentamos os exercícios realizados por dois alunos da
turma.
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Figura 11 – Atividade realizada pelo autor do texto PED/PEF06 – Operação Linguística 8

Material utilizado na Operação Linguística 8 (2016).

Nesse exercício, percebemos um repertório lexical de verbos de elocução
bastante rico: “declarou”, “disse”,

“afirmou”, “argumentou”, “falo”, “alegou”,

“constatando”, “declarou”, “ratificou”. Isso pode demonstrar que o aluno se apropriou
desses recursos linguísticos ou ainda esse uso é decorrente de uma reflexão. Apesar
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de ter proposto verbos, semanticamente, distintos do autor do texto, constatamos um
desenvolvimento significativo nesse quesito.
Vejamos outro exemplo dessa atividade:
Figura 12 – Atividade realizada pelo autor do texto PED/PEF04 – Operação Linguística 8

Material utilizado na Operação Linguística 8 (2016).
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Aqui, também percebemos que a escolha dos verbos de elocução pôde ter
decorrido de uma reflexão linguística. O conjunto usado pelo aluno (“declarou”,
“argumentou”, “afirmou”, “argumentando”, “enfatizou”, “alegou o treinador”, “disse”,
“ressaltou o técnico”, “destacou”, “dizendo”, “salientou” e “explicou”) indica uma
intenção comunicativa, um trabalho linguístico. Notamos ainda um recurso de
referenciação, o aluno escreve o verbo, acrescido de um termo que retoma e
enunciador (“o treinador”, “o técnico”).

4.3.5 Operação Linguística 9

Nesta operacionalização linguística, propomos reformulações de enunciados.
Essa ação ocorreu no dia 28 de setembro, durou 1h30min, o que equivale a 2
horas/aula. O objetivo principal dessa atividade é operacionalizar, subsidiar, contribuir
a reescrita do texto escrito na Operação 4.
Parece que esse momento se aproxima com exatidão do trabalho reflexivo da
linguagem proposto por Franchi (1987, 1991) e Geraldi (2013), sobretudo, porque, “as
atividades epilinguísticas são aquelas que, [...] presentes nos processos interacionais,
e neles detectáveis, resultam de uma reflexão que toma os próprios recursos
expressivos como seu objeto” (GERALDI, 2013, p. 23) O aluno é um sujeito de opinião
e por assim ser, interage (na refutação ou concordância) com as vozes proferidas no
texto lido. O texto (um fenômeno/acontecimento linguístico) torna-se objeto de
reflexão por meio da operação linguística.
Fazer com que o aluno reformule os discursos de outro é trabalhar com os
recursos de expressão da língua/linguagem, até porque o fenômeno linguístico é um
objeto localizável no texto e pode servir, então, como material de consumo, isto é, o
aluno pode construir e reconstruir dizeres para atribui-lhes significados.
Vejamos como os alunos construíram essa negociação de sentidos. Na
primeira parte do quadro, apresentamos a tipo de discurso indicado pelo aluno,
seguido do discurso reformulado; na segunda, transcrevemos o discurso tomado
como fonte:
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Quadro 15 – Atividade realizada pelos alunos – Operação Linguística 9

Tipo de discurso relatado + reformulação
Discurso direto
“consumir drogas sempre causa danos. E se ilícita, então, os danos podem ser
irreversíveis” comentou Mácio Fernando Elias Rosa, da procuradoria geral da
Justiça. Por tanto, acho que não séria nada bom legalizar a maconha.
Aluno 09
Discurso indireto
O advogado Wladimir Sergio Reale argumenta que a liberação do uso ou porte
de drogas certamente aumentará o número de consumidores, pois o acesso a ela
será facilitado e a fiscalização acabará.
Aluno 17
Modalização em discurso segundo
Para Márcio Fernando, consumir drogas sempre causa danos.
Aluno 07
Ilha textual
Na minha opinião, eu não acho certo, legalizar a maconha no mundo todo, pois
se as coisas já está precaria imagine se legalizar a maconha. Afinal, “não existe
exemplo no mundo de que liberar o porte de drogas melhora a vida das pessoas.
da Associação Nacional Pró-vida e pró-família inicia sua fala”.
Aluno 03
Transcrição de respostas de alguns alunos (2016).

Nessa ação didática, esperamos que os alunos, ao reescrever os enunciados,
possam optar pelo discurso direto (sendo, portanto, porta-voz do citado,
acompanhado de comentário), ou eleger o discurso indireto (dizer com suas palavras
o discurso alheio), ou selecionar a modalização em discurso segundo (por se tratar de
uma forma híbrida, nesse caso, o aluno poderá escolher a forma direta ou indireta, no
primeiro caso, deve se comportar como porta-voz – seguido de comentário, já no
segundo, deve se portar como tradutor do discurso de outrem) ou ainda marcar por
meio da ilha textual, também uma forma “heterogênea”, inserindo, assim, na sua
construção sintática o discurso do outro. Privilegiamos, com essa atividade, os efeitos
de sentido pretendidos pelos alunos.

4.3.6 Operação Linguística 10

Nesta ação didática, retomamos a intenção pedagógica proposta na Operação
8. Essa aula ocorreu no dia 05 de outubro, durou 1h30min, o que corresponde a 2
horas/aula. A intenção desse exercício reflexivo é operar “sobre a própria linguagem”,
experimentar “novos modos de construção canônicos ou não”, brincar “com a
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linguagem”, investir “nas formas linguísticas de novas significações” (FRANCHI,
1992a, p. 36).
Para realizarmos essa ação didática, informamos que os alunos iriam ler um
texto da esfera jornalística sob o título Colômbia regulamenta uso medicinal da
maconha. Ativando o conhecimento já adquirido pelos alunos, questionamos o que
seria esse uso medicinal, pedimos que exemplificassem os aspectos em que essa
liberação ocorria, se havia ou não limitação, quais os prováveis benefícios e
malefícios. O desenvolvimento desse levantamento depende da turma, outros
questionamentos podem ser levantados, cabendo, então, o professor mediar essa
conversa.
Passado esse momento, distribuímos o texto e solicitamos que o analisassem
seguindo o roteiro: contexto de produção (situação temporal e espacial), a autoria, o
suporte textual de divulgação, os possíveis leitores, a linguagem predominante, o
recorte temático, entre outras particularidades que surgirem no processo de reflexão.
Depois desse ato, solicitamos que fizessem a leitura atenta do texto e que
respondessem as indagações a seguir: 1) Identifique os verbos do dizer
materializados no texto; 2) Os verbos dicendi, empregados no texto, favorecem ou
desfavorecem na compreensão do discurso? Justifique. e 3) Reescreva, em um
parágrafo, as ideias vinculadas no texto lido.
Em contrapartida, os alunos não conseguiram compreender a objetividade da
questão 2, talvez, pela forma que a estrutura sintática tenha sido construída, por isso,
esclarecemos que a intenção comunicativa da questão diz respeito a indagar os
efeitos de sentido marcados pelo uso desses verbos na sentença, pretendemos que
o aluno observasse que a escolha do verbo dicendi corresponde a uma estratégia
comunicativa. Diante disso, resolvemos alterar a questão, ficando assim: 2) Quais os
efeitos de sentido indicados pelo uso dos verbos dicendi? Ao final da proposta,
recolhemos a atividade.
Para demonstrar o produto dessa atividade, transcrevemos, primeiramente,
uma imagem da atividade (reprodução do site), seguido dos exercícios propostos e,
em segundo lugar, apresentamos as “respostas” dadas por dois alunos. Vejamos:
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Figura 13 – Reprodução do texto – Operação Linguística 10

Material utilizado na Operação Linguística 10 (2016).
Figura 14 – Atividade realizada por dois alunos – Operação Linguística 10

Respostas
1) Identifique os verbos do dizer materializados no texto.
Declarou, disse, reportou. (Aluno 17)
Declarou, disse e reportou. (Aluno 04)
2) Quais os efeitos de sentido indicados pelo uso dos verbos dicendi?
Favorecem, pois eles ajudam a identificar o responsável pela fala e de que maneira
ela foi dita. (Aluno 17)
Os verbos empregados favorecem a compreensão do discurso, pois reforçam o
sentido dos argumentos apresentados para ratificar a linha de defesa. (Aluno 04)
3) Reescreva, em um parágrafo, as ideias vinculadas no texto lido.
“Queremos que os pacientes possam ter acesso a medicamentos de produção
nacional que sejam seguros e de qualidade”, com essa ideia em mente o presidente
da colombia, Juan Manoel Santos, juntamente com o ministro da Saúde, Alejandro
Gaviria, decidiram assinar um decreto onde regulamenta especificamente o uso da
cannabis para fins medicinais. (Aluno 17)
O governo colombiano regulamentou a utilização da “cannabis”, vulga maconha,
para fins medicinais. Essa decisão foi tomada levando em consideração a
preocupação do governo com a saúde coletiva, sem, no entanto, abrir mão da luta
contra o narcotráfico. A partir do novo decreto, a legislação liberará o uso, a
produção e a comercialização da maconha, tendo em vista a série de doenças que
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podem ser tratadas com essa substância. Assim, a regulamentação do uso da
maconha na medicina é, antes de tudo, uma questão que envolve o bem estar
coletivo, por isso deve ser vista da melhor forma possível. (Aluno 04)
Transcrições das respostas do Aluno 17 e do Aluno 04 (2016).

Com essa atividade, pretendemos envolver os alunos em situações várias de
escrita. Possibilitamos, além da atividade de leitura, uma ação com a escrita. O
propósito é fazer com que os alunos não se limitem apenas a copiar, reproduzir, mas
dizer com suas próprias palavras o já dito. A leitura a serviço da escrita, a escrita como
forma de dizer. Esperamos, com essa atividade, possibilitar, no aluno, uma criticidade
na leitura e uma reformulação das vozes do passado.

4.3.7 Operação Linguística 11

Nesta operação pedagógica, demos continuidade aos exercícios reflexivos com
a linguagem iniciadas nas operações anteriores. No dia 11 de outubro, a aula perdurou
1h30min, o que equivale a 2 horas/aula. Essa ação recupera a intenção comunicativa
ao empregar os verbos de elocução na construção do texto. Aqui, optamos que seguir
o mesmo texto utilizado na Operação Linguística 10.
Demos abertura a essa aula, reapresentando aos alunos o texto usado na
Operação didática anterior, todavia, dessa vez, suprimimos, intencionalmente, os
verbos do dizer e modalizadores de discurso segundo. Abaixo, reproduzimos uma
imagem que ilustra a atividade:
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Figura 15 – Reprodução do texto – Operação Linguística 11

Autoria própria (2016).

O primeiro exercício reflexivo consistia na substituição de um verbo de mesma
natureza linguística por outro de função equivalente. Essa ação estava prevista na
questão 4, reproduzida abaixo:

4) Complete os enunciados com verbos dicendi, diferentes da atividade 1.
Esse “jogo” linguístico já tinha se tornado comum como atividade reflexiva.
Aqui, solicitamos que os alunos permutassem os verbos de elocução por outros, mas,
dessa vez, distintos daqueles indicados como resposta na questão 1 (Operação 10).
Como já fora indicado, os alunos poderiam recorrer-se ao glossário construído na
Operação 6. A ideia é ratificar que o uso linguístico demanda reflexão, escolha,
alteração, substituição, eliminação, omissão, isto é, a mudança de um elemento
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linguístico por outro altera o sentido do texto, o significado pode ser “reinventado”, é
nessa “refeitura” que podemos dizer de outra forma o que já fora dito.
Para ilustrar a feitura dessa questão, apresentamos as imagens abaixo. Nelas,
podemos verificar como os alunos 11 e 12, respectivamente, entenderam a ação:
Figura 16 – Resposta do aluno escritor da PED/PEF11 – Operação Linguística 11

Recorte fotográfico da atividade do Aluno 11 (2016).
Figura 17 – Resposta do aluno autor da PED/PEF12 – Operação Linguística 11

Recorte fotográfico da atividade do Aluno 12 (2016).
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Completada essa ação, orientamos os alunos a refletir a questão 5, descrita na
sequência:

5) Reescreva o texto, de tal forma, que se estabeleça um sentido contrário ao
proposto.
Nesse exercício, orientamos os alunos a reescrever o texto Colômbia
regulamenta uso medicinal da maconha, de tal forma, que se estabeleça um sentido
oposto ao indicado pelos recursos expressivos usados pelo autor do texto. Nessa
atividade, pretendemos que os alunos deem um valor contrário ao já divulgado (e
publicado na Internet), para isso, instigamos que os alunos alterassem os discursos
citados no texto, modificassem os verbos de elocução pela autoria do texto, inclusive,
reformulando os discursos presentes.
Com o intuito de demonstrar parte do resultado desse exercício, expomos as
respostas de dois alunos: primeiro, destacamos a réplica dada pelo aluno 05, em
seguida, traçamos a constatação proferida pelo aluno 17.
Quadro 16 – Resposta do aluno escritor da PED/PEF05 à questão 5 – Operação Linguística 11

O presidente da colômbia foi criticado por um deputado federal, em uma de suas
afirmações, a respeito da regulamentação da maconha para uso medicinal.
“Permitir o uso medicinal da cannabis não está na contramão de nosso
compromisso internacional em matéria de controle das drogas e muito menos da
nossa política de luta contra o narcotráfico”. Contrapondo-se aos argumentos
supracitados, o deputado diz que outros meios de tratamentos devem ser
pesquisados, a fim de evitar tráfico da maconha. Assim, para ele a maconha deve
ser exterminada de vez.
Transcrição da resposta do Aluno 05 (2016).

Quadro 17 – Resposta do aluno escritor da PED/PEF17 à questão 5 – Operação Linguística 11

O presidente da colômbia, Juan Manuel Santos, juntamente com o ministro de
saúde, Alejandro Gaviria, um decreto que regulamenta o uso medicinal da maconha.
“Eles acabaram de dar um passo importante para perder o controle da maconha e
acentuar mais ainda o narcotráfico, dessa maneira piorando a vida das pessoas”,
exclamou Peñalosa, perfeito de Bogotá. “Permitir o uso medicinal da cannabis está
na contramão do compromisso internacional de controle das drogas e também do
combate contra o narcotráfico. Declarou Sergio Farjado, prefeito da cidade de
Medellín. A intenção do decreto, segundo Sergio, não vai trazer nada de beneficios,
mas sim so aumentara o consumo da maconha e o narcotráfico.
Transcrição da resposta do Aluno 17 (2016).

Seguindo o roteiro planejado, conduzimos os alunos a se debruçar em relação
ao comando da questão 6, exposta na sequência:
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6) Reformule o enunciado abaixo, adequando a forma de citar para um texto
argumentativo.
“Permitir o uso medicinal da cannabis não está na contramão de nosso
compromisso internacional em matéria de controle das drogas e muito menos da
nossa política de luta contra o narcotráfico”, disse o presidente. (Presidente da
Colômbia, Juan Manuel Santos).
Nessa ação didática, propomos que os alunos reformulassem um enunciado
recortado do texto Colômbia regulamenta uso medicinal da maconha, porém indicado
pelo professor, adaptando essa forma de citar conforme a adequação pudesse ser
empregada em um texto argumentativo.
Acompanhemos as réplicas dados pelos alunos 03 e 22, reproduzidos abaixo:
Quadro 18 – Resposta do aluno da PED/PEF03 à questão 6 – Operação Linguística 11

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, declarou que “o uso medicinal da
cannabis não está está na contramão de nosso compromisso internacional em
matéria de controle das drogas e muito menos da nossa política de luta contra o
narcotráfico.
Transcrição de resposta dada pelo aluno da PED/PEF03.
Quadro 19 – Resposta do aluno da PED/PEF22 à questão 6 – Operação Linguística 11

Segundo o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, “permitir o uso medicinal
da cannabis não está está na contramão de nosso compromisso internacional em
matéria de controle das drogas e muito menos da nossa política de luta contra o
narcotráfico”.
Transcrição de resposta dada pelo aluno da PED/PEF22.

4.4 Produção Escrita pós-intervenção didático-pedagógica

4.4.1 Operação Linguística 12

Nesta operação didática, objetivamos que os alunos escrevessem um texto de
caráter argumentativo. Nosso propósito é verificar o se o uso linguístico-discursivo das
formas sintáticas do discurso-outro configura uma “gestão discursiva”. Para produzir
o texto, os alunos poderiam tomar como ponto de partida o texto produzido na
Operação

4

e

as

atividades

desenvolvidas

nas

Operações

interventivas

subsequentes. O produto dessa atividade será usado como parâmetro para
demonstrar a aquisição linguístico-discursiva das formas sintáticas de remissão do
discurso de outrem. Com o intuito de expor a realização dessa ação pedagógica,
obedecemos ao plano de aula descrito abaixo:
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Iniciamos a aula, informando aos alunos que eles iriam produzir um texto,
seguindo o comando da proposta. Fizemos a distribuição do texto Descriminalização
da maconha divide opiniões em debate na Câmara, escrito pelo repórter Luiz Cláudio
Canuto, e disponível no portal online da Câmara dos deputados. Orientamos que os
alunos fizessem a leitura atenta e silenciosa do texto citado, em seguida, pedimos que
redigissem um texto seguindo a proposta de produção textual escrita, prescrita na
sequência:
Figura 18 – Recorte do comando da proposta de produção textual escrita – Operação Linguística 12

Autoria própria (2016)

Essa proposta de produção textual “convida” o aluno a produzir um texto
predominantemente argumentativo. Para isso, cria uma situação motivadora para a
escrita do texto. Entre outras coisas, destaca que há uma intensa discussão sobre a
descriminalização da maconha no cenário brasileiro, mais particularmente, no
Congresso Nacional. Esse embate é comprovado com a leitura do texto
Descriminalização da maconha divide opiniões em debate na Câmara, já que se
apresenta o ponto de vista de alguns congressistas políticos.
A proposta evidencia que a temática causa celeuma entre parlamentares e por
esses serem os representantes do povo, a Casa Legislativa estaria aberta a ouvir a
opinião dos cidadãos brasileiros. Para que o povo possa ser ouvido, a Câmara propôs
um concurso de redação e por tal instrumento convidaria os autores das 10 (dez)
melhores produções. Estes, por sua vez, teriam a oportunidade de ler seu texto no
Plenário da Casa.
Outro ponto da proposta de produção textual escrita solicita que os alunos
sigam determinadas orientações: primeiro, pede que o aluno escreva seu texto com
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caneta esferográfica na cor azul ou preta; em seguida, o sentido de elaborar os
argumentos, indica que os alunos usem as informações presentes nos textos (do texto
produzido na Operação 4 e/ou no texto que compõe a coletânea); reitera que os
alunos façam uso da opinião de especialistas (nesse caso, poderiam usar informações
de outros textos lidos na intervenção, essa escolha ficaria a critério do aluno),
intencionalmente e para chamar a atenção do aluno, o expressão opinião de
especialistas estava em negrito; depois, orientava o aluno a criar um título para seu
texto, devendo, no entanto, ser sugestivo e instigante, pois deveria aguçar a
curiosidade do possível leitor), o termo crie um título, nas orientações, também foi
destacado e negrito; o texto deveria ser escrito em pelo menos 20 (vinte) linhas, nesse
caso, o numeral está em negrito; por fim, orientou-se que o texto não fosse rubricado,
nem mesmo com um falso nome, geralmente, dado pela banca de exames. A
expressão não assine seu texto foi grafado em negrito. Provavelmente, o destaque de
alguns termos buscava fazer com que os alunos tivessem mais atenção nessas
partes.
Cabe-nos elucidar, aqui, que essa proposta é fruto da criação do professor,
logo, não corresponde, necessariamente, a realidade, isto é, o concurso de redação
apenas cria uma situação habitual enfrentada pelos alunos na região onde residem22.
Nesse caso, o comando da proposta de produção textual escrita atua como uma
possibilidade de escrita. A escola não tem o papel de formar, por exemplo, repórteres,
todavia, deve abrir espaço para que o aluno se espelhe nas diversas esferas sociais
(jornalística, culinária/gastronômica, política, religiosa etc.), e, a partir desse contato
possa integrar-se a esse mundo de forma participativa e crítica. Então, é na sala de
aula que podemos refletir essa realidade social, independentemente, do público-alvo
atendido pela instituição.
Britto (2003, p. 99), ao enfatizar a relevância da leitura, coloca-a “como prática
social”, como “ação cultural” (Idem, 2003, p. 100), não como uma ação excludente,
que segrega, que divida o ignorante do ignorado. Para ele, “[...] a leitura seria um ato
de posicionamento político diante do mundo. E quanto mais consciência o sujeito tiver

22

Os alunos da escola participam de aulas de reforço para os exames de seleção dos Institutos
Federais (IFs), organizados por comissão específica dessa Instituição acadêmica; e da Escola Agrícola
de Jundiaí (EAJ), elaborado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ambos os centros
acadêmicos realizam concurso para ingresso de discentes no Ensino Médio Profissionalizante.
Portanto, buscando retratar esse universo, o comando da proposta de produção textual desta
intervenção didático-pedagógica aproxima-se do “estilo” proposto por esses centros acadêmicos.
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deste processo, mais independente será sua leitura, já que não tomará o que se afirma
no texto que lê como verdade ou como criação original, mas sim como produto”.
(BRITTO, 2003, p. 100)
O autor desmistifica a “mitificação da leitura”, já que, na visão desse autor, o
ato de ler não diz respeito a um saber “mais”, podendo, muitas vezes, tornar-se um
“aprisionamento”. Essa prisão estaria relacionada a falta de criticidade dos sujeitos,
ao achar que a leitura do texto corresponde a verdades. A fuga/saída desse
encarceramento poderá ocorrer, caso o sujeito adote uma postura independente, isto
é, a leitura deve despertar nele um posicionamento político diante do mundo e das
circunstâncias sociais da qual é integrante.

4.4.2 Descrição dos dados gerados a partir da Operação 12

Nessa segunda coleta de dados, dos 33 (trinta e três) alunos matriculados na
turma, foram gerados um total de 27 (vinte e sete) produções escritas. Buscando
orientar nosso leitor, faremos uma descrição geral (mas, sucinta) das configurações
textuais escritas na Operação 12. Para tanto, apresentamos quadros informativos e
retomamos os mesmos critérios distintivos para cada texto, porém, desta vez,
enumeramos da seguinte forma: de PEF01 – Produção Escrita Final para se referir ao
texto do Aluno 01 a PEF32 que corresponde ao texto do Aluno 32. Apesar de nem
todos os alunos terem realizado essa atividade de produção escrita, decidimos manter
o código, todavia marcaremos essa eventualidade com um sinal de vazio.
Nesse diagnóstico, limitar-nos-emos a apresentar quantitativamente um
panorama geral de ocorrências linguísticas que indiquem o uso das formas sintáticas
de remissão do discurso-outro materializadas nos textos escritos pelos alunos,
independentemente, de terem usado uma estrutura sintática considerada prototípica
ou variacional, ademais, iremos destacar essa estrutura com uma tarja colorida. Na
primeira coluna, indicamos o código identificador do texto e do aluno, já nas demais,
destacamos as marcas sintáticas indicadoras de vozes alheias, ou seja, iremos
reproduzir o trecho em que foi possível perceber esse movimento. Vejamos:
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Quadro 20 – Análise dos textos produzidos pelos alunos após Operação 12

Código/Aluno

PEF01

PEF02

PEF03

PEF04

PEF05
PEF06

PEF07

PEF08
PEF09

PEF10

PEF11
PEF12

Recurso expressivo indicador do uso das formas sintáticas
de discurso de outrem
O representante do conselho Federal de Medicina Salomão
Rodrigues Filho ressalta “A sociologia, a antropologia podem
defender o uso da maconha. A medicina não pode, porque nós
sabemos o quanto faz mal à saúde” [...] (linhas 14-18)
[...] ela comentou: “algo muito diferente da venda livre e
indiscriminada è a venda controlada, não é?” [...] (linhas 12-14)
[...] ele ressalta: “com a liberação da cannabis aumentará o número
de Dependentes químicos das drogas” [...] (linhas 22-24)
Salomão Rodrigues Filho, representante do conselho de medicina,
afirma que “o consumo de drogas é o maior problema de saúde
pública do Brasil”. [...] (linhas 6-9)
Osmar Terra, mestre em neuro ciência, afirma que a maconha cria
dependência química em 50% dos jovens e multiplica o número de
jovens com psicose, esquizofrenia, e aumenta o número de
suicidios. [...] (linhas 14-18)
Conforme o Ministério da Saúde, a maioria dos óbitos relacionados
ao uso de drogas têm como precursoras as substâncias de parte
lícito. [...] (linhas 10-11)
Osmar Terra, deputado, argumenta que a mudança na legislação
para descriminalizar a maconha fará com que o número de
dependentes químicos aumente. [...] (linhas 17-19)
De acordo com o deputado Osmar Terra, a maconha vicia 50% dos
usuários. [...] (linhas 14-15)
Uma professora da UNB Beatriz vargas ramos disse que é a favor
da descriminalização de todos as drogas, [...] (linhas 6-8)
De acordo com o deputado Jean Wyllys do Psol, “legalizar a
cannabis e acabar coma guerra às drogas é somente uma questão
de segurança pública e de direitos humanos”. [...] (linhas 7-10)
[...] Para ele “o problema da violência em relação as drogas é que
ela não é gerada só pelo tráfico. Antes dele estão o transtorno
mental e a diminuição do controle sobre os impulsos causados pela
droga no cérebro”. [...] (linhas 14-18)
[...] para ela “Algo muito diferente da venda livre e indiscriminada é
a venda controlada, não é?” [...] (linhas 11-12)
Ø
Como diz a coordenadora-geral do centro de Referencia Sobre
Drogas e Vulnerabilidades Associadas da UnB, Andrea Gallass,
“Estigmatiza essas pessoas pelo fato de a sociedade em geral as
considerarem como criminosos ou como pessoas que devem ser
punidos pelo fato de usar drogas, e isso tudo traz um gra-nde efeito
negativo para a sociedade como um todo”. [...] (linhas 11-17)
Ø
De acordo com Salomão Rodrigues Filho, representante do
conselho Federal, o “consumo de drogas é o maior problema de
saúde pública do Brasil”. [...] (linhas 9-11)
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PEF13

PEF14

PEF15

PEF16

PEF17

PEF18
PEF19

PEF20
PEF21
PEF22

O psiquiatra e pesquisador Ronaldo Laranjeira diz ser contra
qualquer mudança que aumente o consumo da maconha. [...]
(linhas 14-15)
“Sou totalmente contra qualquer mudança de politica que tenha a
chance de aumentar o consumo da maconha” disse o psiquiatra e
pesquisador. (linhas 15-17)
[...] como diria a professora da faculdade de direito da Universidade
de Brasilia (UNB) Beatriz Vargas Ramos “Algo muito diferente da
venda livre e indiscriminada é a venda controlada, não é?”. (linhas
11-14)
O representante do consumo Federal de Medicina Salomão
Rodrigo Filho afirma que o consumo de drogas é o maior problema
de Saúde pública do Brasil [...] (linhas 6-8)
Osmar Terra, autor de um projeto já aprovado na câmara e em
tramitação no Senado, prevê que o aumento das penas para os
traficantes de drogas. [...] (p. 12-14)
Segundo o (Inpad) Instituto Nacional de ciência e Tecnologia para
políticas do álcool e outras drogas, o Brasil tem 3,5 milhões de
usuários da maconha. (linhas 14-16)
Salomão Rodrigues Filho representante do conselho federal de
medicina afirmou que o consumo de drogas é o maior problema de
saúde pública do Brasil. [...] (linhas 6-8)
[...] “Legalizar a cannabis e acabar com a guerra às drogas não é
somente uma questão de liberdades individuais. É também uma
questão de segurança pública e direitos humanos” – diz o deputado
Jean Wyllys do (PSOL-RJ). (linhas 11-14)
Segundo Ronaldo Laranjeira professor e psiquiatra, “acha-se no
Brasil que se tivermos maior liberdade para usarmos drogas, ou
afroxarmos os controles sociais, acabaremos com o crime, com o
tráfico e com o consumo desenfreado de drogas. Somente uma
visão desconectada do mundo das drogas poderia sustentar esse
castelo de areia conceitual (...).” [...] (linhas 9-14)
[...] o deputado e mestre em neurociências Osmar Terra, defende
que além de criar dependência química em 50% dos jovens, a
maconha multiplica o número de jovens com psicose, com
esquizofrenia, com doenças que causam um dano terrível e
aumenta o número de suicídios.
Sua liberação pode até ser uma forma de acabar com “a guerra
das drogas” com diz o deputado Jean Wyllys. [...] (linhas 7-8)
Osmar Terra deputado afirma que a legalização “Além de criar
dependência química em 50% dos jovens, ela multiplica o número
de suicídios”. [...] (linhas 7-9)
“Algo muito diferente da venda livre e indiscriminado é a venda
controlada, não é?” – observa Beatriz Vargas Ramos. [...] (linhas
17-19)
Ø
O representante do Conselho Federal de Medicina Salomão
Rodrigues Filho, afirma que o consumo de drogas é o maior
problema de saúde pública do Brasil, [...] (linhas 13-16)
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PEF23

PEF24
PET25

PET26

PEF27

PEF28

PEF29
PEF30

PEF31

[...] já passando para a opinião do deputado Jean Wyllys, “legalizar
a cannabis e acabar com a guerra ás drogas não é somente uma
questão de liberdade individuais. É também uma questão de
segurança pública e de direitos humanos.” [...] (linhas 17-21)
[...] como fala a Beatriz Vargas Ramos ea favor da
descriminalização de todas as drogas. [...] (linhas 10-11)
[...] “E vecia 50% daqueles que usa maconha e não apenas 9%
falo Osmar Terra” [...] (linhas 15-16)
[...] Ele acha que os deputados tem de pensar bem antes de fazer
essa decisão. [...] (linhas 17-18)
Ø
O texto não apresenta marcas indicadoras de discurso de outrem.
Há “reprodução”, mas não referência de autoria.
Assim como Ronaldo Laranjeira, uma boa parte da sociedade é
contra a legalização, pois acreditam que aumentaria cada vez mais
o número de usuários pelo fato de que ficaria ao alcance de todos.
(linhas 6-9)
Mas, também há pessoas que apoiam a licitação da maconha para
fins medicinais, pois cientistas confirmaram que “a cannabis sativa
pode ser usada como remédio no tratamento de diversas doenças”,
[...] (linhas 10-13)
Segundo o psiquiatra e pesquisador Ronaldo Laranjeira “qualquer
mudança política que tenha a chance de aumentar o consumo da
maconha”. [...] (linhas 7-8)
O representante do conselho Federal de Medicina Salomão
Rodrigues Filho afirma que o consumo de drogas é o maior
problema de saúde pública no Brasil. [...] (linhas 11-13)
A maconha como nós podemos ver, afeta mais a parte do cerebro
do que qualquer outra droga: Afirmou osma terra “por que ela, além
de cria dependência quimica em 50% dos jovem, ela multiplica o
numero de jovem com psicose, com esquizofrenia, com o doença
que causa um dano terrível, aumenta o numero de suicídio”. (linhas
6-10)
[...] “As guerra as droga esta dizimando a juventude mais pobre da
periferia” [...] (linhas 16-17)
Na opinião do deputado osma Terra “sou muito firmemente
contrario a liberação das drogas no Brasil” [...] (linhas 11-12)
Ø
[...] e um dos represetantes do conselho federal afirmou que o
consumo de drogas é o maior problema de saúde pública no Brasil.
(linhas 5-7)
Renee Goodxim o coordenador afirma “A maconha também parece
aumentar as chances de um problema já existente com o álcool”.
[...] (linhas 8-10)
[...] Andrea Galassi afirmou que a maconha vicia 50% dos usuários.
[...] (linhas 11-12)
Segundo Ronaldo Laranjeira, psiquiatra e pesquisado “Qualquer
mudanças de política que tenha a chance de aumentar o consumo
da maconha.” [...] (linhas 15-17)
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PEF32

[...] O Deputado Osmar terra fala que sua experiência a faz que a
epidemia das drogas se constitui no maior problema de saúde
pública e de segurança no país. (linhas 24-26)
Segundo o representante Osmar Terra afirma que o consumo da
droga é o maior problema de saúde publica no Brasil, [...] (linhas 67)
A epidemia é que é um problema de saúde publica, segundo o
deputado Osmar Terra. (linhas 11-12)
Terra que é mestre em neurociêcia afirma que a maconha vicia
50% dos usuarios e não apenas 9% como afirma Andreia Galossi.
[...] (linhas 12-14)
Fonte: Corpus da pesquisa (2016).

Esse levantamento demonstra uma realidade (pelo menos aparentemente)
bastante diferente dos dados gerados e descritos na Operação 4. Dos 31 (trinta e dois)
alunos presentes em sala de aula no dia da aplicação da proposta de produção escrita,
27 (vinte e sete), conforme já pronunciado, conseguiram escrever o texto. Dentre
esses, em 26 (vinte e seis) produções escritas observamos alguma marca linguística
caracterizadora do fenômeno linguístico em estudo. Cabe-nos esclarecer que mesmo,
às vezes, o aluno tendo reproduzido a estrutura sintática de um texto-fonte, há indícios
de que esse movimento tenha se concretizado por meio da negociação, pois existem
outros recursos expressivos da linguagem que indicam o uso de pelo menos uma das
formas sintáticas de remissão do discurso-outro. Evidentemente, apenas 1 (um) aluno
escreveu seu texto copiando trechos ou fragmentos de um texto-fonte, sem, no
entanto, apresentar marcas explícitas do citar.
O quadro acima destaca que uma preferência pelo discurso citado direto, já que
há 21 (vinte e uma) ocorrências que se assemelham a esse fenômeno linguístico; há
7 (sete) evidências do uso do discurso citado indireto; quanto às formas híbridas,
existem 19 (dezenove) sinais linguísticos indicadores da modalização em discurso
segundo, no entanto, em 13 (treze) estruturas há indícios do uso da forma direta e 6
(seis) traços linguísticos que equivalem à forma indireta; e somente 1 (uma indicação)
caracterizadora de ilha textual.
Para ilustrar essa circunstância, construímos o quadro a seguir:
Quadro 21 – Resumo do levantamento obtido pós Operação 12

Quantidade de ocorrências
“Porta-voz”

“Interpretação”

Forma híbrida

Forma
híbrida

Discurso
Direto

Discurso
Indireto

Modalização em Discurso
Segundo

Ilha Textual

Total

126

21

7

Forma
Direta
13

Forma
Indireta
6

1

48

Corpus da pesquisa (2016).

Esse levantamento confirma a preferência pelo discurso citado direto. As 21
(vinte e uma) ocorrências desse modo de citar coloca o aluno como porta-voz do
discurso alheio. Essa propensão pode ser ratificada porque há uma tentativa de se
“aparecer” no texto, como que se buscasse sinalizar graficamente os termos citados,
provavelmente, cumprindo um dos comandos da proposta de produção escrita (aqui
reproduzidas: Para construir seus argumentos, utilize as informações presentes no
texto e Ao escrever seu texto, faça uso da opinião de especialistas). Parece que usar
o sinal de aspas (“”) seja a marcação que mais se aproxima dessa concretização.
Esse “estilo” de escrita pode ser confirmado quando o aluno emprega a modalização
em discurso segundo, já que em 13 (treze) eventos há o uso da forma direta, via
isolamento por aspas.
No capítulo vindouro, analisamos detalhadamente o

corpus gerado,

exclusivamente para esta dissertação. Primeiramente, apresentamos as produções
escritas feitas para o diagnóstico inicial, denominadas de PED (Produção Escrita
Diagnóstica); em seguida, passamos a verificar as tessituras textuais, elaboradas
após intervenção didático-pedagógica, designada de PEF (Produção Escrita Final).
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CAPÍTULO 5
DA REPRODUÇÃO À PRODUÇÃO TEXTUAL 23: o exercício da escrita na sala de
aula

Neste capítulo pretendemos analisar os textos escritos pelos alunos na
Operação 4 – cujo produto foi denominado de Produção Escrita Diagnóstica (PED) –
e os produzidos pelos alunos na Operação 12 – cuja peça textual foi nomeada de
Produção Escrita Final (PEF). Na verdade, aqui, é o momento de uma análise do
corpus, buscando verificar os efeitos de sentido que o uso das formas sintáticas da
enunciação provocou nos textos dos alunos (o que retoma a ação e pretende dar conta
do segundo24 objetivo específico). Buscamos, todavia, com mais veemência cumprir
o último objetivo específico, isto é, esse é o espaço em que cotejamos os dados
gerados, dando ênfase às contribuições que essa proposta de ensino possibilitou aos
alunos no desenvolvimento da habilidade escritora.
No conjunto de dados PED, um total de 31 (trinta) produções textuais escritas,
visamos a verificar como os alunos utilizam – ou não – os elementos linguísticos e os
recursos expressivos que indiciem marcas representativas de gerenciamento do
discurso de outrem. Já no material intitulado PEF, composto por 27 (vinte e sete)
produções textuais escritas, construído pós intensos momentos de reflexão linguística
– Atividades epilinguísticas –, procuramos relacionar o conhecimento adquirido após
intervenção pedagógica e se tais operações linguísticas podem constituir-se como
uma estratégia didático-pedagógica para o ensino da modalidade escrita no ensino
fundamental.

5.1 Perfil da Produção Escrita Diagnóstica (PED)

A primeira leva de textos originou-se de situações didáticas que pretendiam
sondar o conhecimento linguístico dos alunos no que tange às formas sintáticas de
remissão do discurso-outro. Foram desenvolvidos encontros pedagógicos entre o
professor e alunos da turma do 9º ano A, turno matutino, totalizando 33 (trinta e três)
alunos

regularmente

matriculados

na

série.

Nessas

ocasiões,

partiremos,

Esse título é uma ‘reprodução’ (e, também reformulação) do título do livro Da redação à produção
textual: o ensino da escrita de Paulo Coimbra Guedes (referências).
24 Conferir tópico 1.2 do 2º capítulo.
23
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primeiramente, de conversas informais para entender/compreender um pouco da
realidade local dos alunos e a partir dessa sondagem, poder criar estratégias de
reflexão e criticidade política-cidadã. Essa abertura para o diálogo correspondeu a 2
(duas) horas-aula, o equivalente a 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.
Posteriormente a essa conversa, escolhemos um problema social dentre
aqueles elencados nesse primeiro contato. Na oportunidade, demos destaque ao
mundo das drogas, talvez, porque muitos adolescentes perdem a batalha para as
substâncias alucinógenas: crack, cigarro, maconha ou ainda porque é um problema
tão próximo da juventude que parece não ser visto. Outro ponto preponderante para
essa escolha, consiste na atual conjuntura social em relação à liberação para uso
individual, comercialização ou utilização para fins medicinais da maconha no cenário
brasileiro: Marcha da Maconha é um exemplo de protesto em favor da
descriminalização da cannabis.
Tendo em vista que para escrever é preciso ter o que dizer, pesquisamos na
Internet textos que tratem dessa temática, assim, selecionamos um texto escrito pelo
deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) e do também deputado federal Osmar Terra
(PMDB-RS). Ambos os textos foram escritos e publicados no site do grupo UOL. Outro
ponto relevante diz respeito a situação de produção, parece haver um ato responsivo
entre as tessituras textuais, o que favorece e instiga a reflexão. Esses textos foram
ferramentas usadas para criar uma situação de produção textual. Aqui, devolvemos
estratégias de leitura. Foram 3 (três) horas-aula, o que equivale a 2 (duas) horas e 15
(quinze) minutos de atividade didática. Nesse “atribuir sentido”, os alunos foram
instados a “responder” e se posicionar perante as construções argumentativas
materializadas nos textos lidos.
Após o momento de leitura, chegamos a um total de 31 (trinta e um) textos
escritos pelos alunos. Esse momento demandou 2 (duas) horas-aula, o que
corresponde a 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos de ação didática. Esse material foi
descrito minuciosamente no capítulo antecedente e, agora, posta-se para uma análise
cuidadosa e detalhada do corpus. Neste trabalho, nosso interesse não era produzir
um gênero textual/discursivo específico (a abertura deste parêntese fez-nos refletir:
Por que o trabalho com a escrita tem de pressupor a escrita de um gênero
discursivo?), no sentido oposto desse fazer didático, pretendemos, aqui, a direcionar
nosso olhar a uma escrita reflexiva, que se questiona, por que esse elemento
linguístico e não aquele, a produção escrita, então, será o ponto de partida e o ponto
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de chegada (não o ponto final, mas aquele que poderá alçar o aluno a nossas
descobertas, inclusive, a do gênero discursivo, principalmente, por termos feito a
leitura de textos das mais várias funcionalidades sociais), por isso, optamos pelos
pressupostos teóricos e práticos da atividade criadora da linguagem. Esperamos que
por essa escolha, os alunos possam desenvolver a escrita como um jogo em que atue
como produtor ativo e reflexivo: escolha as palavras, reformule o já dito, reconstrua,
elimine expressões, omita-se, concorde, refute. Pretendemos que o aluno entenda a
escrita como trabalho linguístico.

5.2 Análise de produções escritas geradas na Operação 4

No capítulo 4 desta dissertação, tivemos o cuidado de descrever e transcrever
os textos produzidos na Operação 4 (denominados de PED). Para guiar nosso leitor,
numeramos as 31 (trinta e uma) produções, iniciando por PED01, correspondente ao
texto do Aluno 01 até o código PED31, equivalente ao texto do Aluno 31. Para
apreciação dos dados, optamos por selecionar, 4 (quatro) textos do conjunto de 31
(trinta e uma) produções textuais. A escolha deu-se seguindo os seguintes critérios: 2
(dois) textos que demonstraram inabilidade linguística no que tange ao uso dos
recursos expressivos indicadores de remissão do discurso de outrem e 2 (dois) textos
que apresentaram pelo menos uma das formas de citar, sobretudo, para observar os
efeitos de sentido construídos nessas tessituras textuais.
É importante lembrar que os textos dos alunos serão apresentados na íntegra
para uma análise global, no entanto, para enfatizar em pontos específicos, recortamos
o “todo” em unidades menores (quase sempre em parágrafos) com o intuito de
favorecer o reconhecimento dos recursos expressivos materializados nos textos.
Como pretendemos tomar alguns textos como exemplificadores dos
fenômenos linguísticos observados no capítulo anterior, propomos retomar parte das
sequências, previamente definidas para a descrição e análise dos textos, em seguida,
de cada item, iremos delimitar os textos, conforme os itens abaixo. A saber:
a) Projeção e análise de 2 (dois) textos escritos, PED09 e PED28, para
demonstrar as evidências de que houve reprodução literal do discurso de
outrem, sem que o outro tenha sido referenciado na construção textual;
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b) Transcrição e análise de 2 (dois) textos escritos, PED01 e PED11, para
apresentar as marcas linguísticas que indiciem o uso de forma remissiva do
discurso-outro;
Reiterados os critérios de observação, passamos a verificar item a item,
começando pela peculiaridade designada na letra “a”. Na composição dos textos,
notamos que o “discurso do outro” sobressaía ao discurso do estudante, isto é, o aluno
movimenta o “já dito”, sem, contudo, referenciar. Para demonstrar esse ritual,
selecionamos os textos dos escreventes PED09 e PED28, transcritos e analisados
abaixo:
Quadro 22 – Transcrição do texto-aluno PED09

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21

Sou completamente contra à liberação da maconha no
Brasil, pois, a epidemia da droga se constitui no maior
problema de saúde pública e de segurança no país.
A maconha, nos últimos 200 anos, vem causando verdadeiras tragedias sociais em todos os locais onde a própria
foi liberada. Pesquisas, no ano de 2014, afirmaram que
possuíam aproximadamente 40 milhões de dependentes
químicos no Brasil, justamente porque a droga era legal e de fácil acesso. A maconha também e letal. Os
riscos de complicações pulmonares e câncer que ela
trás são maiores que os de tabaco.
Com a liberação da maconha, muitas pessoas serão afetadas por esse transtorno. Números irão aumentar, tais como: homicídios, violência no trânsito,
suicídios, violência doméstica, dentre outros.
Por todos esses motivos, deve, sim, proibir o uso
da devida droga e haver mais rigor contra a
maconha e outras drogas ilícitas.
Nazareno Duarte.
Fonte: Corpus da pesquisa (2016).

Na Produção Textual Escrita Diagnóstica (PED), o aluno PED09, 15 anos,
organiza seu texto, estruturalmente, em 04 (quatro) parágrafos, escrito em 19
(dezenove) linhas. Não há marcação de título (Sem título 08). É explícito que da linha
1 a 15 predomina a inserção de discurso-outro, apresentando tentativas de
negociação. Em apenas um momento (linhas 16 a 18), o aluno-produtor apresenta
seu posicionamento, o que indica que tenha cumprido, mesmo que em parte, um dos
comandos da proposta de produção.
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Nesse texto, o autor indica não dominar as marcas sintáticas de transmissão
do discurso-outro. Visualmente, há um predomínio do discurso “pertencente” ao autor
do Texto 2. No entanto, isso não quer dizer que o aluno não tenha tentado reformular
estruturas sintáticas, pelo contrário, há indícios de alterações/mudanças na
construção do texto. Esse fenômeno linguístico indica uma tentativa de “negociação”
com o discurso alheio.
A partir desse texto, podemos indicar, visualmente, como se deu o “recorte”
textual. O quadro apresenta que o movimento de corte da sintaxe do texto-fonte não
ocorreu aleatoriamente, todavia há indícios que tenha sido uma ação consciente, pois
o fatiamento do texto-fonte ocorreu de tal maneira que o sentido pretendido fosse
atingido. O aluno se preocupou em “amarrar” os fragmentos reproduzidos, buscando
“reconstruir” um texto que também apresentasse e/ou representasse seu discurso.
Na escrita do texto, o autor PED09, provavelmente, por ser contra a legalização
da maconha, cria-o basicamente por meio do discurso do deputado federal Osmar
Terra (contrário à ideia de uso recreativo da maconha e de qualquer outra substância
química), o que nos faz indiciar que, no movimento de escrita, o autor opta por
escrever seu texto reproduzindo parte do discurso do deputado (o que não anula as
tentativas de reformular esse discurso). Essa filiação, provavelmente se justifique, por
julgar que essa “reprodução” desse mais segurança e credibilidade à ideia que
também é defensor.
Na linha 1, notamos um jogo discursivo, sobretudo, pôr o aluno, no movimento
de escrita, utilizar-se de estratégias linguísticas para escrever o texto (coesão
referencial por substituição, reiteração, substituição de palavra etc.). Essa estratégia
torna-se clara na substituição da palavra “firmemente” pelo verbete completamente.
Esse movimento indicia que o aluno reflete sobre a língua/linguagem, indicando uma
reformulação, ou seja, a partir de uma ideia constrói-se uma “nova” sentença.
Uma modificação semelhante ocorre com a palavra “contrário” (texto-fonte) ao
ser substituída por “contra” (texto-aluno PED09). Na linha 2, há um caso bastante
peculiar: o deputado Terra refuta a legalização de quaisquer drogas ilícitas, usa,
nesse caso, um recurso estilístico chamado hiperonímia (droga é um termo mais
geral), todavia, o autor da PED09, no seu texto, utiliza um termo que representa parte
de um todo/conjunto (maconha). Seria um caso de hiponímia? Linguisticamente sim,
mas de uso intencional? Talvez, mas preferimos inferir que essa substituição tenha
sido motivada pelo comando da proposta: [...] escreva um texto, defendendo um
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ponto de vista sobre a seguinte questão: Maconha: legalizar ou manter a proibição?
[...], já que nele, o aluno é orientado a refletir sobre o termo Maconha.
Ainda nessa linha, o escrito PED09 tenta usar um recurso de referenciação (de
forma anafórica, na linha 2). O termo maconha é retomado por “droga”, porém, na
costura da sintaxe, essa referência não tenha se completado, justamente, pela
ausência da combinação do pronome demonstrativo “essa” (concordância com
“droga”) com a preposição “de”, formando, então, “dessa droga”, garantindo, assim, a
retomada linguística.
Vejamos como se deu a construção do primeiro parágrafo (PED09):

1
Sou completamente contra à liberação da maconha no
2 Brasil, pois, a epidemia da droga se constitui no maior
3 problema de saúde pública e de segurança no país.
Construção do 1º parágrafo - PED09.

Título
1º §

2º §

Legalização das drogas não é caminho para diminuir a violência
Sou firmemente contrário à liberação das drogas no Brasil. Falo como médico,
estudioso do assunto, e gestor de saúde pública por oito anos, como secretário de
Saúde do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Saúde.
A experiência me permite afirmar que a epidemia das drogas se constitui no
maior problema de saúde pública e de segurança no país. Com a liberação,
aumentará o número de dependentes químicos das drogas.
Trecho do texto-fonte (anexo A).

Na construção do 1º parágrafo, o aluno “recupera” parte do primeiro período do
primeiro parágrafo do texto-fonte, acrescido de pertencentes ao primeiro período do
segundo parágrafo, concatenando esses trechos por meio de um elemento coesivo
(conjunção explicativa) “pois”. Apesar de ter construído seu discurso usando recortes
do discurso de outrem, essa “reformulação” constitui-se como uma unidade de
sentido, o que nos faz pressupor que interage com as vozes alheias. Provavelmente,
esse “jogo” possa indicar que a reprodução não foi feita de forma aleatória, mas
intencionalmente.
Notemos, de momento, a construção do 2º e 3º parágrafos:

4
5
6

A maconha, nos últimos 200 anos, vem causando verdadeiras tragedias sociais em todos os locais onde a propria
foi liberada. Pesquisas, no ano de 2014, afirmaram que
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

possuíam aproximadamente 40 milhões de dependentes
químicos no Brasil, justamente porque a droga era legal e de fácil acesso. A maconha também e letal. Os
riscos de complicações pulmonares e câncer que ela
trás são maiores que os de tabaco.
Com a liberação da maconha, muitas pessoas serão afetadas por esse transtorno. Números irão aumentar, tais como: homicídios, violência no trânsito,
suicídios, violência doméstica, dentre outros.
2º parágrafo - PED09.

Título

Legalização das drogas não é caminho para diminuir a violência
Nos últimos 200 anos, já tivemos verdadeiras tragédias sociais em todos
3º § os locais onde as drogas foram liberadas. [...]
[...]
[...]. Ora, o álcool e o tabaco juntos, possuem aproximadamente 40
5º § milhões de dependentes químicos no Brasil, justamente por serem legais e
de fácil acesso.
A maconha também é letal. Os riscos de complicações pulmonares e
11º §
câncer que ela traz são maiores que os do tabaco.
A liberação de drogas causará um aumento colossal no número de pessoas
14º afetadas por esse transtorno. A violência doméstica, o latrocínio, a violência
no trânsito, os suicídios e até homicídios por discussões banais aumentarão.
Trecho do texto-fonte (anexo A).

A configuração textual manifestada no 2º (segundo) parágrafo reforça a
tentativa de “reconstrução” de ideias. Isso, porventura, demonstra que o aluno já
exercita recursos linguísticos, não da forma que a cultura letrada dissemina, mas não
há como negar que, enquanto sujeito social, histórico, temos, notoriamente, uma
“negociação de sentido”. Essa estratégia linguística se marca nas retomadas de
discurso, na ação verbal. Até porque a “repetição” não se limita à sintaxe (à estrutura
da frase), culturalmente, o autor do texto-fonte e o aluno-produtor são sujeitos
contemporâneos e que militam no mesmo ideal, pelo menos na opinião do tema em
discussão.
Para construir esse parágrafo, o aluno-produtor resgata, primeiramente, dados
de pesquisa, o que conferia mais sustentabilidade (consistência) ao seu ponto de
vista. Essas informações são “alinhavadas” com fragmentos retirados do 3º (terceiro)
e 5º (quinto) parágrafos do texto-fonte. Para concluir esse “raciocínio”, o aluno
“recupera” o primeiro período do 11º (décimo primeiro) parágrafo (texto-fonte).
Há, ainda, uma alteração no dizer. O deputado estabelece uma relação
temporal (Nos últimos 200 anos) para ratificar seu ponto de vista, informando que nos
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lugares em que a descriminalização das drogas ocorreu, houve “verdadeiras tragédias
sociais” (texto-fonte – anexo A). Por sua vez, o autor-produtor repete a sintaxe em que
essas informações aparecem no texto-fonte, mas “cria” essa analogia com o termo
“maconha”. Há, portanto, uma “reconstrução de sentido”, uma “ressignificação”,
mesmo tendo reproduzido o discurso de outrem sem menção autoral.
No 3º (terceiro) parágrafo, o aluno-autor aparenta se afastar (não sabemos se
intencionalmente) do discurso de outrem, pelo menos, decorre de mais interpretação.
O jogo discursivo, aqui, parece mais “proficiente”, contudo, as operações de
negociação fazem-se mais evidentes. Por exemplo, a escolha ocorre, agora no plano
da palavra ou expressão (ões), não mais da construção oracional. A triagem daquilo
que será inserido demanda mais trabalho linguístico, inclusive, a ordem em que esses
elementos aparecem não é igual aos recortes materializados nos parágrafos
sucedâneos.
Passemos, agora, a nos debruçarmos ao último parágrafo. Segue abaixo:

16
Por todos esses motivos, deve, sim, proibir o uso
17 da devida droga e haver mais rigor contra a
18 maconha e outras drogas ilícitas.
21
Nazareno Duarte.
4º parágrafo – PED09.

Nesse parágrafo, há a “presença” mais explícita da opinião do aluno-produtor.
Há também a afirmação do ponto de vista e como todo texto é um ato responsivo, o
aluno “responde” a problemática levantada no comando da proposta. “Responde”,
ainda, ao discurso do deputado Jean Wyllys (mesmo que indiretamente) e “reafirma”
o posicionamento do deputado Osmar Terra, de quem concorda quanto à manutenção
da proibição da venda e comercialização da maconha.
O aluno-produtor não demonstrou habilidade no uso das formas sintáticas de
remissão do discurso-outro, mesmo assim “ensaia” um jogo comunicativo. Essa
“incorporação” presume um “estágio” para o desenvolvimento da competência
escritora. Essa hipótese demonstra que o caminho a se percorrer não se mostra
estático, mas em movimento. Portanto, a partir da aplicação de atividades
epilinguísticas, esperamos desenvolver/aflorar essa estratégia linguística de forma
que o texto respeite a cultura letrada e possa constituir-se como um produto.
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Analisemos outra tessitura textual, composta do Corpus de análise. Nela, a
inserção do discurso de outrem também é feita por meio da reprodução de “retalhos
textuais” (fragmentos) dos textos motivadores.
Passemos, agora, a analisar a configuração textual do aluno PED28:
Quadro 23 – Transcrição do texto-aluno PED28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15

Na minha opinião, eu sou contra as drogas não deveria ser liberada
no Brasil. Sou firmamente ao contrario disso isso não devia ser assim
deve deveria ser um Brasil melhor. A experiência me permite
afirma que a deve epidemia das drogas se constitui no maior problema de saúde pública e de segurança no país. O que defende a liberação
algam que a proibição fracassou, pois o trafico de droga continuou no Brasil.
A liberação de droga caúsada um aumento colossal num numero de
pessoa a fetada por esse tratorno. Essa drogas não deveria ser
liberada no Brasil. isso causa muito problema, isso é injusto. Não deveria
ser liberada. Por tudo isso, devemos, sim, retrigir mais o uso do álcool e do
cigarro e aumentar o rigor contra as drogas.
Nazareno Duarte
Fonte: Corpus da pesquisa (2016).

O produtor do texto segmenta-o em 2 (dois) parágrafos, distribuídos em 12
(doze) linhas escritas. Não há indicação de título (Sem título 24). Esse texto foi
motivado a partir de uma ampla reflexão sobre a temática e da leitura, em sala de
aula, de textos que circularam socialmente. O objetivo da proposta de produção
textual escrita consiste em analisar se os alunos do ensino fundamental, ao escrever
um texto, mobilizam as vozes alheias e as utiliza para construir argumentação (quer
seja para defender uma ideia, quer seja para refutá-la).
A divisão do texto parece seguir o comando da proposta: [...] escreva um texto,
defendendo um ponto de vista sobre a seguinte questão: Maconha: legalizar ou
manter a proibição? e das orientações: [...] Para construir sua argumentação, utilize
as informações presentes nos dois textos. No entanto, há uma dissociação quanto
a última solicitação, já que se constrói o texto, predominantemente, por meio de
retalhos fragmentais oriundos do Texto 2.
O escritor PED28 insinua, na materialidade do texto, falhas no gerenciamento
de vozes alheias. Além dessa lacuna, os períodos não se articulam satisfatoriamente,
comprometendo, assim, a fluidez e a organização das ideias. Isso nos faz pressupor
que o aluno recorta fragmentos dos textos da coletânea, porém não os harmonizam
de forma a tornar a estrutura textual numa unidade se sentido. O recorte, em alguns
casos, torna os períodos truncados, fragmentados, aproximando mais de um discurso
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da oralidade do que escrito. O aluno demonstra dificuldade também no uso dos sinais
de pontuação.
No texto PED28, o autor não menciona explicitamente as autorias dos textosfonte, todavia também insere pedaços do texto alheio, sem “avisar”, deixando sua
produção escrita mais redundante, já que copia um pedaço e na frase seguinte “rediz”
a mesma coisa. Nessa construção, pode haver uma relação dialógica distinta, pois o
trecho repetido é uma espécie de “resposta” ou “anuência” ao trecho copiado,
tornando seu texto mais próximo do Discurso Direto. Em PED09, pelo contrário, os
trechos copiados estão mais para a ilha textual, porque os emprega, faz deles seu
discurso.
O escritor da PED28 arquiteta seu texto a partir do discurso do deputado federal
Osmar Terra, isso, corrobora, em semelhança ao PED09, numa comunhão com as
ideias do político, sobretudo, ao reiterar, em sequências repetidas: “[...] não deveria
ser liberada | no Brasil.” (l. 1-2), “[...] isso não devia ser assim | deveria se um Brasil
melhor.” (l. 2-3), “Essa drogas não deveria ser | liberada no Brasil.” (l. 8-9), “Não
deveria | ser liberada.” (l. 9-10)
Essas expressões compõem a opinião do aluno-escritor PED28 e também
configura o discurso que poderíamos julgar como sendo de sua propriedade,
supostamente surgido a partir do questionamento proferido no comando da proposta.
Observemos como o aluno pôde ter construído os parágrafos. Iniciemos pelo
primeiro.

1
2
3
4
5
6

Na minha opinião, eu sou contra as drogas não deveria ser liberada
no Brasil. Sou firmamente ao contrario disso isso não devia ser assim
deve deveria ser um Brasil melhor. A experiência me permite
afirma que a deve epidemia das drogas se constitui no maior problema de saúde pública e de segurança no país. O que defende a liberação
algam que a proibição fracassou, pois o trafico de droga continuou no Brasil.
1º parágrafo – PED28.

Título
1º §
2º §
3º §

Legalização das drogas não é caminho para diminuir a violência
Sou firmemente contrário à liberação das drogas no Brasil. [...]
A experiência me permite afirmar que a epidemia das drogas se constitui no
maior problema de saúde pública e de segurança no país. [...]
Os que defendem a liberação alegam que a proibição fracassou, pois o tráfico
de drogas continua existindo. [...]
Trecho do texto-fonte (anexo A).
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Para engendrar esse parágrafo, o aluno PED28 recorreu a segmentos
sintáticos dos 3 (três) primeiros parágrafos estruturantes do Texto 2, todavia, esse
movimento linguístico não se constituiu aleatoriamente, pois o escritor recorta os
trechos e na organização sintática, pretende conectá-los de forma que o sentido se
mantenha.
Em contrapartida, na construção sintática instituída a partir do repertório lexical
do aluno, há indícios de quebra semântica, já que o fracionamento compromete a
compreensão do texto, conforme podemos observar em “Na minha opinião, eu sou
contra as drogas não deveria ser liberada”. Parece que o termo “as drogas” pertence
as duas orações: Na minha opinião, eu sou contra as drogas e As drogas não
deveria ser liberada. A segunda sentença se justifica porque é comum a não
concordância entre o núcleo do sintagma nominal (drogas) e a locução verbal (devia
ser liberada) na composição parafrástica do português brasileiro.
Na feitura da última estrutura oracional há um princípio de operação linguística.
Primeiro, ocorre uma permuta na correlação temporal do verbo “continuar”, conjugado
no presente do indicativo no texto-fonte e alterado pelo aluno-produtor pelo pretérito
perfeito do indicativo. Os dois tempos pretendem indicar um fato como certo, no
entanto, a distinção está na ideia de que este expressa fato concluso e específico no
passado, enquanto aquele denota um presente momentâneo.
Outro fator que favorece a construção do texto-fonte consiste na posição que
ocupa a flexão verbal “continua”: essa expressão funciona como verbo auxiliar da
locução verbal “continua existindo”. O verbo principal se posta na forma nominal
gerúndio, ratificando a ideia de que “o tráfico de drogas” persiste, resiste, perdura. A
substituição pela forma no pretérito perfeito indicativo compromete a compreensão do
texto. Mesmo optando por essa perspectiva, o aluno-produtor presume “gerenciar” a
voz alheia, configurando, dessa forma, uma tentativa de operar a língua/linguagem.
Um segundo fenômeno linguístico desponta-se na estruturação sintática, surge
um novo elemento (o que não corresponde que ele não tenha aparecido em outras
partes, na verdade, a repetição desse termo é constante ao longo do texto, sobretudo,
quando a feitura oracional é de propriedade do aluno PED28): “no Brasil”. Existe,
portanto, um ensaio linguageiro, pois o escritor altera, reconfigura, molda, idealiza
(pelo menos experimenta) um novo dizer. Ao seu modo, obviamente, o produtor
comporta-se como um jogador linguístico (principiante, mas, já cria estratégias), e, por
já se manifestar, os exercícios com a linguagem podem ser potencializados.
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Observe, agora, o último parágrafo:

7
8
9
10
11

A liberação de droga caúsada um aumento colossal num numero de
pessoa a fetada por esse tratorno. Essa drogas não deveria ser
liberada no Brasil. isso causa muito problema, isso é injusto. Não deveria
ser liberada. Por tudo isso, devemos, sim, retrigir mais o uso do álcool e do
cigarro e aumentar o rigor contra as drogas.
2º parágrafo – PED28.

14º §

15º §

A liberação de drogas causará um aumento colossal no número de pessoas
afetadas por esse transtorno. A violência doméstica, o latrocínio, a violência no
trânsito, os suicídios e até homicídios por discussões banais aumentarão.
Por tudo isso, devemos, sim, restringir mais o uso do álcool e do cigarro e
aumentar o rigor contra as drogas ilícitas, como propõe o meu Projeto de Lei, o
7663/2010, já aprovado na Câmara. Não existe outro caminho.
Trecho do texto-fonte (anexo A).

O segundo parágrafo, derradeiro tópico construído pelo aluno-produtor, é
copilado por meio de “pedaços” sintáticos provenientes do 14º (décimo quarto) e 15º
(décimo quinto) parágrafos do texto-fonte. Isso pode indicar uma “estratégia”,
sobretudo, por ter decidido organizar seu texto com fragmentos bem delimitados.
Primeiro, recorreu aos 3 (três) parágrafos do Texto 2, por fim, para arquitetar o
derradeiro item, “investiu” na reprodução do discurso-outro oriundo dos 2 (dois)
últimos tópicos paragrafais do Texto 2.
Esse movimento torna saliente uma operacionalização linguística, ainda que de
forma sutil, mas já representa um passo na aquisição proficiente da escrita. A metade
da linha 8, toda linha 9 e parte da 10 expõe um discurso que tem como sujeito
possuidor o aluno PED28. Nele, há uma repetição de estruturas oracionais já
apresentadas no texto, no entanto, surge um elemento definidor de opinião (“isso
causa muito problema” e “isso é injusto”, na linha 9). Trata-se de uma avaliação feita
em relação a liberação das drogas. Essas expressões linguísticas designam um ato
responsivo, independentemente, de o vínculo sintático não ter sido bem traçado.
Finalizado a análise do item “a”, iremos apresentar a particularidade prescrita
no item “b”, isto é, o foco, agora, é apontar as ocorrências linguísticas indicadoras da
utilização, pelo aluno, de pelo menos uma das formas sintáticas de representação do
discurso de outrem. Transcrevemos e analisamos o produto gerado pelos alunos
PED11 e PED01. Atentamos, nesse primeiro momento, a configuração textual PED11.
Vejamos como esse ponto se apresenta na materialidade do texto:
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Vejamos um produto textual em que isso se evidencia:
Quadro 24 – Transcrição do texto-aluno PED11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

As drogas além de prejudicar o convívio social e familiar
trás problemas como, destrói vidas; será que deve ser
mesmo legalizada?
O Deputado Jean Wyllys pensa que se a annabis for legalizada
poderia até acabar com guerra traficantes passariam a
vende-lás legalmente, já o deputado Osmar que é mas
entendido do assunto diz: “Sou firmemente contrário á liberação das drogas no Brasil”. Na minha opinião como aluno
considero um absurdo até levantar essa hipótese eu sei
que cada um tem direito de expressão fazer o que quiser
e tal, nas não acho um caminho certo para acabar com
essa epidemia, só aumentaria mais os usuários e
ficaria uma loucura, qualquer um poderia comprar
ate mesmo um adolescente ficária muito fácil por
isso não acho uma idéia sensata. O mundo
já esta do jeito que tá crianças hoje com menos
de 10 anos já são traficantes e usuários de drogas
sem a legalização imagine com passe livre.

Nazareno Duarte.
Fonte: Corpus da pesquisa (2016).

O aluno do texto PED11 escreveu seu texto em 2 (dois) parágrafos, distribuídos
em 19 (dezenove) linhas escritas. O aluno optou por não escrever título (Sem título
10). Independentemente, de o escritor não ter demonstrado ordenamento no
planejamento dos parágrafos, já que o 1º (primeiro) está arquitetado em apenas 3
(linhas) e o 2º (segundo) em 15 (quinze), consistindo em uma desproporcionalidade,
o texto tende a cumprir, satisfatoriamente, o comando da proposta.
No 1º (primeiro) parágrafo, o escritor PED11 explicitou o tema sobre o qual
construiria seu posicionamento crítico. Nessa apresentação ocorre uma dissociação,
o que indica certa extrapolação temática, pois o comando da proposta de produção
textual orientou a redigir texto sobre a palavra-chave “maconha” (legalização ou
manutenção da proibição), no entanto, o escritor indica que irá defender a
descriminalização das drogas, o que expande a outras substâncias químicas.
Provavelmente, isso teria sido motivado pela linha de defesa alinhavada pelo
deputado Osmar Terra, já que em seu texto, defende que a liberação das drogas não
é caminho para diminuir a violência.
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Ainda nesse tópico, o escritor além de revelar seu posicionamento crítico,
justifica-o, e, objetiva a adesão dos leitores, inquirindo-os por meio de pergunta
retórica. Essa forma de iniciar um texto é uma estratégia recorrente, lógica e até
consistente, já que usa de um aspecto persuasivo (usa a emoção) para conquistar o
apoio do público-leitor. Características bem peculiares na escrituração de textos com
caráter mais pessoal, consoante ao que lhe fora solicitado.
Essa construção comprova como o escritor manipula as palavras. Essa ação
desenha e redesenha o processo de reformulações, operações linguísticas que o
produtor considerou na elaboração e “grafação” das ideias. O autor torna operacional
os elementos linguísticos os quais dominam e exerce “trabalho” nos “novos”,
possivelmente, emergidos da leitura dos textos da coletânea.
No 2º parágrafo, seguindo as orientações da proposta, o escritor seleciona um
discurso alheio e sobre este “cria” uma interpretação, atribui-lhe significações, sentido
“outro” ou diferente daquele idealizado pelo autor-referência. Desponta-se, nesse
aspecto, a habilidade escritora de se trabalhar com o discurso de outrem. Ao aludir as
palavras alheias, o autor elege o discurso citado indireto, posto que elabora sua
sintaxe a partir de uma sentença “velha”, vejamos, portanto, como se deu esse resgate
linguístico.

4
O Deputado Jean Wyllys pensa que se a annabis for legalizada
5 poderia até acabar com guerra traficantes passariam a
6 vende-lás legalmente, já o deputado Osmar que é mas
Fragmento de texto - PED11.

O autor assinala, nas linhas 4 a 6, o emprego do discurso citado indireto. Esse
uso evidencia-se na anexação do autor-referência, o deputado Jean Wyllys, no uso
do verbo pensa, que assume, nesse caso, característica de verbo de elocução
(enunciativo), acompanhado de conjunção integrante “que”, posposto de interpretação
do discurso-fonte, sobretudo, por cultuar os argumentos refletidos na matriz citada.
Conforme indicado na tabela, podemos considerar que a utilização desse fenômeno
da linguagem efetuou-se de forma prototípica, uma vez que segue a estrutura cânone.
Passemos, de momento, a observar outro fragmento em que se aplicou marcas
linguísticas apontadoras de discurso de outrem.
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6 vende-lás legalmente, já o deputado Osmar que é mas
7 entendido do assunto diz: “Sou firmemente contrário á libe8 ração das drogas no Brasil”. Na minha opinião como aluno
Fragmento de texto - PED11.

Nas linhas 6 a 8, o escritor insere o discurso-outro, marcado por elementos
linguísticos. Na verdade, trata-se de continuação do período anterior, em que se
apresentou a voz do deputado Wyllys. A conexão é feita por meio da palavra “já”, que,
nessa ocasião, tenta realçar o discurso vindouro (do deputado Osmar Terra). Esse
realce é corroborado pela sentença oracional, função adjetiva/qualificadora, “que é
mas | entendido do assunto”, refutando e “desqualificando” o discurso antecessor.
Essa construção reitera o posicionamento de defesa do aluno PED11.
O aluno-produtor constrói o discurso alheio, dessa vez, por meio do discurso
relatado direto, ao passo que o apresenta assim: autor-referência, deputado Osmar,
verbo de elocução “diz”, seguido de elemento gráfico, dois-pontos, junto a voz citada,
isolada por aspas. Esse roteiro aproxima-se do modo prototípico de citar o outro,
sobretudo, por se comportar como “porta-voz” do discurso em citação, no entanto, a
presença de dois-pontos configura um estilo comum na escrituração de textos de
caráter narrativo, o que não limita seu uso em tessituras argumentativas.
Diante dessas constatações, é possível inferir que o autor PED11 dialoga com
interlocutores-outro, gerencia as vozes em conformidade com a cultura letrada,
reformula enunciados, idealizando seu modo de dizer, usa a linguagem para
ressignificar, atribuir sentidos às marcas citadas, coloca-se no papel de autor-citante
e se posta a ser citado.
Na sequência, percebemos esse amadurecimento:

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ração das drogas no Brasil”. Na minha opinião como aluno
considero um absurdo até levantar essa hipótese eu sei
que cada um tem direito de expressão fazer o que quiser
e tal, nas não acho um caminho certo para acabar com
essa epidemia, só aumentaria mais os usuários e
ficaria uma loucura, qualquer um poderia comprar
ate mesmo um adolescente ficária muito fácil por
isso não acho uma idéia sensata. O mundo
já esta do jeito que tá crianças hoje com menos
de 10 anos já são traficantes e usuários de drogas
sem a legalização imagine com passe livre.
Fragmento de texto - PED11.
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Das linhas 8 a 18, o aluno respalda-se no conhecimento de mundo e na leitura
dos textos da coletânea para desenvolver seu produto. Há traços materializados e não
materializados na elaboração desses enunciados. O aluno aparenta interagir com
interlocutores, já que essa enunciação responde a enunciados do passado. Veja como
isso acontece na materialidade textual.
Na linha 8, ao utilizar a expressão “como aluno”, o escritor parece revisar as
palavras do deputado Osmar Terra, sobretudo, quando este escreve: “Falo como
médico, estudioso do assunto...”. Na linha 9, ao escrever a expressão “essa hipótese”,
o aluno indica retomar discursiva e indiretamente à defesa da legalização da maconha
defendido pelo deputado Jean Wyllys. Vale salientar que essa retomada é contestada
previamente sob a avaliação e julgamento: “considero um absurdo”.
Nas linhas 11 e 12, surge elemento linguístico que tende a substanciar a
filiação com as palavras de Osmar, ao passo que recupera linguisticamente marcas
enunciativas, como em “não acho um caminho certo”, o que nos leva a deduzir que
restaura o título “Legalização das drogas não é caminho para diminuir a violência”,
especialmente, em “não é caminho”. Na sequência, materializa-se a expressão
“acabar com essa epidemia”, o que nos faz imaginar que aqui há uma forte
interferência do enunciado de Wyllys, posto que esse proferiu, como objetividade de
sua tese, a palavra “acabar” (1º parágrafo do Texto 1).
Esse raciocínio é ratificado com o emprego de elemento referencial “essa
epidemia”, o que nos parece criar um discurso de refutação, uma vez que, o termo
“epidemia” só aparece na sintaxe do Texto 2 (de Osmar Terra), “aumentando” a
rispidez e a persistência de se opor às ideias de Jean Wyllys.
Existe, ao longo dessas linhas, um trabalho com a língua/linguagem aceitáveis
para o aluno. A configuração de escrita se mostra por meio da interação verbal e do
dialogismo entre os interlocutores. A interação enunciativa se constitui na tessitura
textual. Prova disso, é a remissão do discurso alheio e das ocorrências de
reformulações linguísticas solidificadas e permeadas no texto. Além das já analisadas,
aparecem elementos “singulares” como em: “um absurdo”, “ficaria uma loucura”, “não
acho uma ideia sensata” e “imagine com passe livre”.
Debrucemo-nos, agora, a analisar como se manifestou as marcas que indiciam
a inserção de marca referencial do discurso de outrem na trama textual do alunoescritor PED01:
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Quadro 25 – Transcrição do texto-aluno PED01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
30

A maconha pode chegar a matar, não somente
a maconha, como as outras drogas. como fala no texto
de Osmar Terra, “A maconha também é letal. Os riscos
de complicações pulmonares e câncer que ela traz são
maiores que os do tabaco”.
No texto de Jean Wyllys ele propõe uma anistia
geral para todas as pessoas presas, processando ou indicados por tráficos de maconha, exceto para policiais
e para aqueles que tinham praticado outros crimes”.
Diversas pessoas chegam a morrer, por causa de
qualquer droga, até mesmo o cigarro, que é o mais
aceito, essa situação deve ser tratada, eu sou
totalmente contrar a legalização da maconha, não
é certo o que os jovens de hoje em dia faz, ficar
em grupanho uma “boca”, como são falado por eles. que isso venha ser tratado.
Pseudônimo: Nazareno Duarte
Corpus da pesquisa (2016).

No texto PED01, aluno o organizou em 2 (dois) parágrafos, escritos em 17
(dezessete) linhas. O texto não apresenta título (Sem título 01). O 1º (primeiro)
parágrafo foi disposto em 5 (cinco) linhas, enquanto que o 2º (segundo), em 11 (onze),
o que denota certa “desarmonia” estrutural, no entanto, o texto parece cumprir o
comando da proposta de produção textual, já que há a presença do posicionamento
dos autores dos textos lidos e o do próprio aluno, conforme esmiuçaremos tão logo.
No 1º (primeiro) parágrafo, o aluno PED01 já inicia o texto focando o
tema/problema (“A maconha...” – linha 1) em discussão, chamando a atenção para a
consequência dessa questão, o que na visão do aluno, “pode chegar a matar” (linha
1). Ainda para ratificar essa situação, o aluno cria uma analogia (“não somente...
como...” – linhas 1-2) entre o termo maconha, destacando a não exclusividade dessa
substância, e “outras drogas”, colocando-as também na mesma circunstância (“pode
chegar a matar”). Nessa construção sintática, o aponta que irá defender a manutenção
da proibição da maconha ou de quaisquer drogas.
Para legitimar seu posicionamento, o aluno faz alusão ao discurso do deputado
Osmar Terra, recorrendo à modalização do discurso de outrem, pois utiliza o elemento
linguístico “como”, acompanhado do verbo dicendi “fala”, de menção ao texto e seu
respectivo autor (Osmar Terra) e do discurso deste isolado por aspas, o que configura
um distanciamento daquilo que é de “propriedade” do citante e do citado. Há uma
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delimitação das fronteiras discursivas, como se o aluno estivesse dizendo: “daqui até
ali é meu e essa parte dali até acolá é de outra pessoa”.
Vejamos esse recorte:

02
03
04
05

a maconha, como as outras drogas. como fala no texto
de Osmar Terra, “A maconha também é letal. Os riscos
de complicações pulmonares e câncer que ela traz são
maiores que os do tabaco”.
Fragmento de texto – PED01.

Authier-Revuz (2004) denomina essa “maneira de dizer” de não-coincidência,
e, em particular à ocorrência no texto PED01, de não-coincidência do discurso com
ele mesmo, sobretudo, porque abre-se espaço no dizer do aluno para inserir (fazer
alusão) a um outro discurso, ou seja, a expressão como fala no texto de Osmar Terra
indica, “no discurso, a presença de palavras pertencentes a um outro discurso”
(AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 83
Essa operacionalização com a linguagem denota um diálogo entre as vozes do
citante e a do citado. Há, portanto, um jogo discursivo, manipula-se as palavras,
reformula-as, cria-se um “imbricamento” de vozes com o intuito de confirmar o porquê
de se ter esse posicionamento e não outro.
Já no 2º parágrafo, o aluno PED01 começa anunciando o que o autor Jean
Wyllys defende no seu texto. Observemos como essa anunciação foi feita:

06
No texto de Jean Wyllys ele propõe uma anistia
07 geral para todas as pessoas presas, processando ou in08 dicados por tráficos de maconha, exceto para policiais
09 e para aqueles que tinham praticado outros crimes”.
Fragmento de texto – PED01.

De certo, o que podemos notar, nesse dizer do aluno (da linha 6 a 9), é uma
tradução, um resumo, uma síntese das ideias defendidas por Wyllys no texto Maconha
deve ser legalizada, e traficantes da droga, anistiados. Portanto, o aluno faz referência
da autoria fonte, todavia, construí um modo de dizer por meio da interpretação, o que
configura a presença do discurso indireto.
Após essas menções discursivas, o aluno PED01 volta, ao que aparenta, a
ressoar sua própria palavra. Acompanhemos na materialidade do recorte do texto
abaixo:
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10
11
12
13
14
15
16

Diversas pessoas chegam a morrer, por causa de
qualquer droga, até mesmo o cigarro, que é o mais
aceito, essa situação deve ser tratada, eu sou
totalmente contrar a legalização da maconha, não
é certo o que os jovens de hoje em dia faz, ficar
em grupanho uma “boca”, como são falado por eles. que isso venha ser tratado.
Fragmento de texto – PED01.

Nessa parte, o aluno PED01 retoma um ponto já refletido no parágrafo anterior
(“pessoas chegam a morrer” – linha 10), lança os motivos dessa consequência, mas,
dessa vez, nomeia uma substância (o “cigarro”), avaliando ser, entre as drogas, “o
mais aceito”.
Na sequência, parece indicar o fechamento do assunto, pois denota que “essa
situação deve ser tratada” (linha 12), apesar de, explicitamente, não ter feito
comentário do tipo antes, no entanto, o que podemos aferir é que “a situação” seja a
descriminalização da maconha, pois, na ordem da sentença, profere ser contra a
legalização (“...eu sou totalmente contrar a legalização da maconha...” – linhas 12-13).
Ainda na mesma construção sintática, o aluno PED01 justifica sua linha de defesa,
enfatizando que “não é certo o que os jovens de hoje em dia faz, ficar em grupanho
uma ‘boca’, como são falado por ele-s.” (linhas 13-16). Finaliza seu texto, resgatando
ou até mesmo invocando um pedido: “que isso venha ser tratado” (linha 16)
O que podemos extrair a partir da análise do texto do aluno 01 é uma escrita
de certo ponto bastante amadurecida, pois o aluno já demonstra uma tendência à
interação discursiva, seu enunciado não se construiu sozinho, ao mesmo tempo em
que se posiciona, sustenta a ideia por meio da alusão a discursos outros. Apesar de
problemas de ordem gramatical (sintática, sobretudo), é possível identificar o que está
sendo dito, no início, o texto parece ser mais catedral, todavia, no final, indica está
escrevendo para um público específico (“o jovem), talvez, por ser o que mais “vivencia”
essa realidade ou dela é vítima.
Na parte vindoura, iremos, primeiramente, construir um perfil dos textos dos
alunos gerados na Operação linguística 12, a qual intitulamos de PEF. Da Operação
5 a 11, procuramos criar estratégias linguístico-discursivas que possam aprimorar o
saber linguístico dos alunos. Em segundo lugar, é chegado o momento de verificarmos
se o trabalho reflexivo da escrita pelo viés das atividades criadoras da linguagem se
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mostra como alternativa para o ensino-aprendizagem das formas de remissão do
discurso de outrem.

5.3 Perfil da Produção Escrita Final (PEF)

O segundo conjunto de textos é emanado de momentos que objetivavam,
prioritariamente, opera sobre a linguagem. Pretendemos criar situações didáticopedagógicas que pudessem desenvolver a competência da modalidade escrita por
meio de um trabalho reflexivo, sobretudo, nas das formas de citar. Buscamos construir
situações em que a escrita pudesse ser exercitada, para tanto, trabalhamos com a
leitura de textos, mais particularmente, os da esfera jornalística. O ato de ler na escola
tinha como objetivo subsidiar o aluno de informações, na verdade, elaboramos
momento para que o aluno tenha o que dizer (ou melhor, tenha o que escrever).
O produto gerado a partir das situações interventivas pretendiam dotar os
alunos de estratégias discursivas em que o escrever seja uma ação coletiva, que se
pode dizer a partir de um parceiro, que se escreve para um leitor (real ou imaginário),
no entanto, que o trabalho com escrita se concretiza na relação de aluno – que se
assume como autor – com outras vozes, as que aparecem nos textos, as do
professores, as dos outros alunos, as da escola, as da sociedade onde residem e dela
participam, e também das vozes que circulam no seu conhecimento internalizado, já
que esse sujeito interage (ou interagiu) com outros escritos e deles se apropriou de
algo ou alguma coisa. Houve, portanto, troca, conflito discursivo – nem tudo que lemos
concordamos. A parceria se efetiva com a mediação do professor, que exerce um
papel relevante nessa construção discursiva, principalmente, por comportar-se como
coautor.
Os textos escritos pelos alunos, constituintes do corpus, são multifacetados,
têm muitos “donos”, foram construídos a muitas mãos, e, mais ainda, neles verberam
muitas vozes, muitas refutações e concordâncias. Os textos, então, carregam muitos
dizeres, e, além dessas enunciações – muitas vezes já conhecidas do público –
pretendemos que os textos ecoem as respostas dos alunos, produtores em potencial
dessas tessituras textuais, até porque não dizemos nada sozinhos, sempre
escrevemos com “outros” e para outros.
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5.4 Análise de produções escritas geradas na Operação 12

Nesta seção, objetivamos analisar os textos gerados na Operação linguística
12 com o intuito de relacioná-los com os produtos textuais produzidos na Operação
linguística 4. Na Operação linguística 12, denominamos os textos de Produção Escrita
Final, vulgo PEF, e, para orientar os leitores que por aqui se aventurarem, codificamos
os textos seguindo o mesmo parâmetro feito no capítulo de descrição, todavia,
enumeramos de PEF01 o texto do Aluno 01 a PEF32, o texto do Aluno 32.
Para fins avaliativos dos produtos, escolhemos 3 (três) produções escritas do
grupamento de 27 (vinte e sete) textos escritos na operação 12, intitulada PEF. Como
não tínhamos como antecipar quais dos alunos escreveriam os textos, ficamos livres
para selecionar os textos que serviriam no ponto de observação da escrita, mais
especificamente, de verificar a aprendizagem do objeto de pesquisa desta
dissertação.
No entanto, podemos indicar três caminhos pelos quais nos debruçamos para
definir os textos para análise: comparar os textos que, na versão PED, não tenham
indicado marca linguística de negociação com o discurso-outro, mas que na PEF,
indicie certa gerência ao resgatar as vozes alheias; confrontar textos em que, na
versão PED, tenham demonstrado o uso de algum elemento linguístico indiciador do
discurso de outrem a fim de perceber se houve mudança significativa na versão PEF;
e conferir textos que atingido, relativamente, um estilo de escrita na versão PED,
tenham, a nosso julgar, na versão PEF, apresentado certa autoria (um jogo responsivo
mais intenso), em outras palavras, os alunos tenham sido capazes de cumprir
significativamente os recursos expressivos em estudo, tornando-se como textos que,
diante de alguns ajustes (ou talvez, nem haja essa necessidade), possam ser
publicados pela sua propriedade discursiva.
Estabelecido os critérios de análise, buscamos delimitar nosso corpus da
seguinte forma:
a) verificamos a produção escrita do Aluno 28 nas versões PED e PEF,
respectivamente;
b) analisamos a relação da escrita do Aluno 01 com seus respectivos textos
nas versões PED e PEF, mutuamente; e
c) investigamos o texto do Aluno 04 nas versões PED e PEF, por essa ordem.
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Neste momento, iremos expor os textos escritos pelo Aluno 28 na operação 4
e na operação 12. Nosso objetivo é comparar as duas produções com o intuito de
verificar o desenvolvimento da escrita desse aluno. Cabe-nos esclarecer que nosso
foco não é a produção de gênero textual, mas mostrar que é possível trabalhar a
escrita por meio de recursos expressivos próprios da linguagem. Temos de informar
ainda que o texto desse aluno, a versão PED, já foi descrito no capítulo anterior e
analisado no item 5.2 deste capítulo.
Sistematizamos os textos para análise assim: transcrevemos a PED e PEF lado
a lado, tecemos comentários que explicitem o que foi “aprendido”. A ideia é traçar
pontos de aprendizagem, propondo, então, que antes de se ensinar ou ainda tomar
como ponto de partida o gênero discursivo como prática de escrita na escola, é
possível transitar pelos fenômenos linguísticos, isto é, podemos começar pelo trabalho
reflexivo com os recursos expressivos da língua/linguagem.
Passemos, agora, a observar o texto PEF28 após aplicação da intervenção
didático-pedagógicas. Vejamos:
Quadro 26 – Produção Escrita Final – Texto PEF28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

todos nós temos de brigar, todos nós temos que protestar. isso não pode
Ser Assim, isso não pode derrotar nosso brasil. O crime ta invadido todo
o Mundo, droga é um problema de saúde pública. Todos eles quem usa
Não tem um que sobre viva, como nós podemos ver que tem mais de
20 mil viciado em drogas.
A maconha como nós podemos ver, afeta mais a parte do cérebro
do que qualquer outra droga: Afirmou osma terra “por que ela,
além de cria dependência química em 50% do jovem, ela multiplica o numero de jovem com psicose, com esquizofrenia, com o
doença que causa um dano terrível, aumenta o numero de suicídio”.
Como nós podemos ver nós outros paises, a maconha toda liberada
sei que todo eles não tem consiencia não pensa como nós pensamos
em melhorar nosso brasil muito sabem que não vão viver em pais, vão
causar doença, vão se prejudicar e causa muitos crime e violencia.
Eles usam isso mais sabendo que não vão viver em pais, vão
causar problema neles e muito mais coisas. “As guerra as droga
esta dizimando a juventude mais pobre da periferia” muito
pobre envolvido em droga, muit não sobrevive, eles não tem
consiencia. Eles parte pro lado ruim mesmo, mais sabendo que
acaba com a vida, causa varias doença, prejudica muito,
mais não pensam. Nosso Brasil ta distruido. Muito crimes
Muita violencia, muito mais.
Corpus da pesquisa (2016).
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Estruturalmente, a PEF28 foi organizada em 3 (três) parágrafos,
distribuídos em 22 (vinte e duas) linhas escritas. Em dois momentos, há marcas
indicadoras de gerenciamento do discurso de outrem: nas linhas 7 a 10 aparece um
discurso do deputado Osmar Terra, materializado no texto Descriminalização da
maconha divide opiniões em debate na Câmara de autoria do repórter Luiz Cláudio
Canuto (texto motivador para a produção escrita, usado na Operação linguística 12);
e nas linhas 16 a 17, o aluno 28 recupera um discurso, isolando-o por aspas, sem
indicar autoria, todavia, é possível inferir que se trata de uma informação retomada do
texto Maconha deve ser legalizada, e traficantes da droga, anistiados do deputado
Jean Wyllys (texto lido em sala de aula na operação linguística 2 e usado como
motivador da escrita diagnóstica na operação linguística 4).
Preferimos iniciar a análise da PEF28, retomando a pergunta que motivou a
escrituração desse escrito: O Brasil deve ou não legalizar o uso e a comercialização
da maconha? Essa recuperação, talvez, possa justificar o porquê de o aluno preferir
iniciar seu texto responsabilizando a todos (“todos nós temos de brigar” – linha 1) e
convidando todos (“todos nós temos que protestar” – linha 1) a se opor à liberação da
maconha no cenário brasileiro (“...isso não pode ser assim, isso não pode derrotar
nosso brasil” – linhas 1-2).
Na sequência, o aluno 28 profere que o “o crime ta invadido todo o mundo,
droga é um problema de saúde pública”. Aqui, percebemos uma reconstrução de um
discurso de Terra, presente tanto no texto Legalização das drogas não é caminho para
diminuir a violência do próprio deputado (operação 3 e 4), quanto no texto
Descriminalização da maconha divide opiniões em debate na Câmara (operação 12).
Vejamos um recorte em parte desse discurso aparece nos textos indicados acima:

A experiência me permite afirmar que a epidemia das drogas se constitui no maior
problema de saúde pública e de segurança no país. Com a liberação, aumentará o número
de dependentes químicos das drogas.
Recorte do 3º parágrafo do texto Legalização das drogas não é caminho para diminuir a violência.

A epidemia das drogas é que é um problema de saúde pública, segundo o deputado
Osmar Terra (PMDB-RS). Terra, que é mestre em neurociências, afirma que a maconha
vicia 50% dos usuários e não apenas 9%, como afirma Andrea Galassi.
Recorte do 3º parágrafo do texto Descriminalização da maconha divide opiniões em debate na
Câmara.

150

Nessa reformulação, o autor do texto PEF28 procura assumir o papel de
protagonista na escrita de seu texto. Mesmo reproduzindo um fragmento de outra
configuração, o aluno inova, incrementa, acrescenta informações, não é, portanto, a
mesma escrita. Em seguida, o aluno constrói um novo período e nele afirma que
“quem usa não tem um que sobre viva”. Essa sentença é antecipada pela expressão
“todos eles”, no entanto, o pronome “eles” parece resgatar linguisticamente a
informação posposta: “como nós podemos ver que tem mais de 20 mil viciado em
drogas”.
No segundo parágrafo, o escritor (PEF28) parece utilizar recursos expressivos
da linguagem. Vejamos:

6
7
8
9
10

A maconha como nós podemos ver, afeta mais a parte do cérebro
do que qualquer outra droga: Afirmou osma terra “por que ela,
além de cria dependência química em 50% do jovem, ela multiplica o numero de jovem com psicose, com esquizofrenia, com o
doença que causa um dano terrível, aumenta o numero de suicídio”.

Cabe-nos destacar que, excetuando a expressão “como nós podemos ver”
(linha 6), que já indica reconstrução linguística, o discurso proferido no primeiro
período desse parágrafo (“A maconha [...] afeta mais a parte do cerebro do que
qualquer outra droga [...]”) é do deputado Osmar Terra. Nesse momento, entramos
num dilema: o verbo dicendi “afirmou” e a indicação de autoria “osma terra” posposto
a essa sentença é indicadora desse modo de citar ou essas marcações gráficas
prenunciam a citação isolada por aspas na sequência? Preferimos acreditar no
primeiro questionamento, já que após o discurso, o aluno emprega dois-pontos (sinal
gráfico usado para anunciar o discurso alheio) ou ainda, podemos entender que esses
fenômenos linguísticos podem ser empregados para ambos os discursos.
Pensando assim, a marcação gráfica (verbo dicendi, autoria e citação isolada
por aspas) anuncia o discurso de outrem (“afirmou osma terra ‘por que ela, além de
cria dependência quimica em 50% dos jovem, ela multiplica o numero de jovem com
psicose, com esquizofrenia, com o doença que causa um dano terrível, aumenta o
numero de suicidio’”). A presença desses recursos expressivos na materialidade
textual já demonstra que o aluno, ao refletir sobre a linguagem, negocia as palavras,
acrescenta tópicos frasais, ações linguísticas bem adversas se compararmos com o
texto diagnóstico (PED28). Na PED28, esse aluno não apresentou nenhuma marca
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de elocução do discurso alheio. Portanto, já podemos deduzir que houve sim
aprendizagem do fenômeno linguístico em estudo, não como estratégia discursiva,
todavia, aponta um caminho, bastando trabalhar a escrita com o intuito de o aluno
possa progredir paulatinamente.
Vejamos, de momento, a construção do terceiro parágrafo. Para facilitar a
análise iremos dividi-lo em duas partes:

11
12
13
14
15
16

Como nós podemos ver nós outros paises, a maconha toda liberada
sei que todo eles não tem consiencia não pensa como nós pensamos
em melhorar nosso brasil muito sabem que não vão viver em pais, vão
causar doença, vão se prejudicar e causa muitos crime e violencia.
Eles usam isso mais sabendo que não vão viver em pais, vão
causar problema neles e muito mais coisas. “As guerra as droga

No início desse parágrafo, observamos um retorno ao protagonismo linguístico
do Aluno 28. No primeiro período (linhas 11 a 14), o aluno tende a construir um
discurso com possíveis marcas de autoria. O Aluno 28 parece construir um
comentário, possivelmente, a partir da leitura do texto Colômbia regulamenta uso
medicinal da maconha (usado na operação linguística 10 e 11) e de informações
externas (conhecimento de mundo) do próprio aluno: “Como nós podemos ver nós
outros paises, a maconha toda liberada [...]”, linha 11. O Aluno 28 constrói um
posicionamento contundente, diria até político-cidadã, pois informa o leitor em relação
a uma situação real, e desta extrai sua linha de defesa: “[...] sei que todo eles não tem
consiencia não pensa como nós pensamos em melhorar nosso brasil muito sabem
que não vão viver em pais, vão causar doença, vão se prejudicar e causa muitos crime
e violecia. Eles usam isso mais sabendo que não vão viver em pais, vão causar
problema neles e muito mais.” – linhas 12 a 14.
Na segunda parte do terceiro parágrafo, o autor da PEF28 insere, acopla um
discurso alheio. Vejamos:

16
17
18
19
20
21
22

causar problema neles e muito mais coisas. “As guerra as droga
esta dizimando a juventude mais pobre da periferia” muito
pobre envolvido em droga, muit não sobrevive, eles não tem
consiencia. Eles parte pro lado ruim mesmo, mais sabendo que
acaba com a vida, causa varias doença, prejudica muito,
mais não pensam. Nosso Brasil ta distruido. Muito crimes
Muita violencia, muito mais.
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No final da linha 16, insere-se um discurso de outrem isolado por aspas, mas
sem mencionar autoria: “As guerra as droga esta dizimando a juventude mais pobre
da periferia”. Após essa citação, o aluno tece um comentário que dialoga com o trecho
citado, o que nos faz indicar que se trata de um ato responsivo, a saber: “muito pobre
envolvido em droga, muit não sobrevive, eles não tem consiencia. Eles parte do lado
ruim mesmo, mais sabendo que acaba com a vida, [...]”, linhas 17 a 20.
Nas linhas 20 a 22, o aluno reitera as consequências e sequelas da liberação
da maconha: “[...] causa varias doenças. Prejudica muito, mais não pensam. [...]”,
linhas 20-21. Por fim, retoma as ideias já proferidas no primeiro parágrafo,
provavelmente, para finalizar o texto: “[...] Nosso brasil ta distruido. Muito crimes muita
violencia, e muito mais.”, linhas 21-22.
Neste momento, propomo-nos a observar a PED01 (analisado no item 5.2).
Por isso, dedicamo-nos a investigar a produção escrita na versão PEF01. Vejamos:
Quadro 27 – Transcrição do texto-aluno PEF01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Maconha e suas consequências
O número de adolescentes usuários de maconha vem aumentando cada vez mais, mesmo com
os riscos que podem causar a sua saúde
O jovem que consume maconha em um determinado tempo chega a matar, roubar ou até
mesmo cometer suicídios, acabando com suas vidas e deixando famílias tristes, e assim o número de mortes aumenta ao redor do mundo.
Os jovens acham que a maconha traz solução, eles se sentem bem, é a solução para
todos seus problemas, acreditão que todas dificuldades irão sumir de vez.
O representante do conselho Federal de Medicina Salomão Rodrigues Filho ressalta, “A sociologia, a antropologia podem defender o uso da maconha. A medicina não pode, porque nós sabemos o quanto faz mal à saúde”. contudo asbemos que a maconha causa muitos danos
a saúde, sendo assim sou contra a legalização da cannabis.
Essas pessoas que usam maconha precisam de apoio para essa solução ser resolvida, é nosso dever cuidar de nossos jovens que
estão se perdendo tanto. É necessário atitudes
e pensamentos que convém acabar ou amenizar
essa situação.
Corpus da pesquisa (2016).
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O autor da PEF01 organiza o texto em 5 (cinco) parágrafos, distribuídos em 27
(vinte e sete) linhas escritas. Diferentemente, da versão PED, nesta, há presença de
título, cumprindo, então, as orientações da proposta de produção textual (“Crie um
título bem sugestivo e que instigue a curiosidade no leitor”). Nele, o aluno apresenta
o tema (“A maconha...”) e aponta que irá abordar os efeitos causados pela substância
química (“...e suas consequências).
No primeiro parágrafo, apresenta-se informações sobre o aumento de usuários
jovens dessa droga, independentemente dos “riscos” à “saúde” desse público. No
segundo, aponta que os adolescentes, consumidores dessa substância, podem
“matar, roubar ou até mesmo cometer suicídios”. No terceiro, o aluno apresenta os
possíveis motivos que levam os jovens a consumir essa droga (“...se sentem bem, [...]
acreditão que todas as dificuldades irão sumir de vez.”). Com essa estratégia
argumentativa, o aluno procura justificar o título do texto (“A maconha e suas
consequências), nesse ponto, vemos que o aluno expressa os efeitos que o consumo
da maconha pode trazer para a vida do jovem e parece marcar-se, linguisticamente,
como autor do seu próprio texto. Assim, nos três parágrafos anteriores, o aluno parece
justificar, explicar, com palavras próprias (um discurso “singular”, obviamente,
construído a partir do contato com múltiplas vozes sociais), o discurso dos textos lidos
em sala. Diante dessa constatação, provavelmente, o trecho reproduzido o texto
Descriminalização da maconha divide opiniões em debate na Câmara (operação
linguística 12) a seguir tenha sido fonte para a construção desses parágrafos:

O representante do Conselho Federal de Medicina Salomão Rodrigues Filho afirma que o
consumo de drogas é o maior problema de saúde pública do Brasil e citou uma pesquisa
realizada na Suécia da década de 80, em que a vida de 50 mil adolescentes foi
acompanhada de perto. Metade deles consumia maconha uma vez por semana e foi neste
grupo em que a incidência de esquizofrenia foi três vezes maior.
Recorte do 2º parágrafo (2016)

No 4º parágrafo, o aluno recorre, talvez, para justificar os pontos refletidos
anteriormente, ao discurso de especialista na área: “O representante do conselho
Federal de Medicina Salomão Rodrigues Filho ressalta, ‘A sociologia, a antropologia
podem defender o uso da maconha. A medicina não pode, porque nós sabemos que
a maconha faz mal à saúde.’”). Ele indica ter feito uso do discurso direto, já que
emprega a sequência: autoria + verbo dicendi ressalta + citação isolada por aspas.
Para construir esse movimento de escrita, o aluno recorta um discurso (já enunciado
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em DD), no entanto, há certa reflexão nesse trabalho. Há evidências que essa escrita
tenha sido feita a partir das ideias do texto Descriminalização da maconha divide
opiniões em debate na Câmara (operação linguística 12). Vejamos como pôde ter
ocorrido essa construção:

O representante do Conselho Federal de Medicina Salomão Rodrigues Filho afirma que o
consumo de drogas é o maior problema de saúde pública do Brasil e citou uma pesquisa
realizada na Suécia da década de 80, em que a vida de 50 mil adolescentes foi
acompanhada de perto. Metade deles consumia maconha uma vez por semana e foi neste
grupo em que a incidência de esquizofrenia foi três vezes maior.
“A sociologia, a antropologia podem defender o uso da maconha. A medicina não pode,
porque nós sabemos o quanto faz mal à saúde”, ressaltou Salomão. “Poder portar, poder
consumir é um equívoco também porque, se ele vai portar essa droga, ele comprou de
alguém. Como não está autorizada a venda, ele vai comprar de quem? Do traficante. Então
isso é um estímulo ao tráfico. Na minha opinião é a oficialização do tráfico no Brasil."
2º e 3º parágrafos, respectivamente.

A feitura da sentença, aparenta ser um recorte da autoria e função social que
autor ocupa, oriundo do 2º parágrafo, depois houve o deslocamento sintático do verbo
de elocução (do 3º parágrafo), que no texto, tomado como fonte, aparece conjugado
no pretérito perfeito do indicativo (marca linguística comum na escrita de notícias,
reportagens – textos da esfera jornalística), no entanto, o aluno reformula a marcação
temporal, adaptando o verbo à nova situação comunicativa (desta vez, no presente
do indicativo, uso comum na escrita de texto argumentativo) em seguida, recorta e
cola o discurso do especialista (3º parágrafo). É importante frisar que o discurso
tomado como direto no texto do Aluno 01, na sua “origem”, já fora usado em DD.
Após “ilhar” o discurso do especialista, o aluno comenta, na sequência do
parágrafo, o discurso citado, o que caracteriza certa preocupação com a progressão
das ideias. Assim prossegue: “[...] contudo sabemos que a maconha causa muitos
danos a saúde, sendo assim sou contra a legalização da cannabis.”. Diante desse
dizer, podemos apontar, pelo menos, duas interpretações possíveis: ao empregar o
conectivo “contudo”, de natureza adversativa, o aluno busca opor-se a todo o discurso
transcrito ou parte dele? Aqui, preferimos ressaltar que essa oposição é feita a parte
do discurso citado, mais especificamente a “a sociologia, a antropologia podem
defender o uso da maconha. [...]”. O aluno tende a aludir o discurso alheio para
explicitar seu ponto de vista (sua tese).
No último parágrafo, retoma a ideia já difundida nos parágrafos anteriores e
tende a indicar o fechamento do texto: “Essas pessoas que usam maconha precisam
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de apoio para essa solução ser resolvida, é nosso dever cuidar de nossos jovens que
estão se perdendo tanto. É necessário atitudes e pensamentos que convém acabar
ou amenizar essa situação.” O aluno demonstra uma preocupação com a causa em
discussão e parece se colocar também como “cuidador” dos jovens.
Observando os textos escritos pelo Aluno 01, percebemos uma mudança na
postura de autor no texto. Apesar de o aluno, em PED, ter usado marcas que indicam
o uso de formas do citar, ainda há um predomínio do discurso alheio no seu dizer, não
que tenha de dizer “exclusividade”, longe disso, até porque não há, no dialogismo,
espaço para o monologismo. O discurso é carregado de discursos vários, então, o
discurso do aluno também é um discurso que ressoa e ecoa muitos outros discursos.
Na PEF, houve, talvez, certo desprendimento, houve mais liberdade de dizer, inclusive
quando o outro aparece, surge como colaborador, parceiro. É óbvio, que o texto
necessita de ajustes, até mesmo porque, não o colocamos como produto acabado, o
intuito era o aluno perceber que há diversas formas de dizer algo e que podemos citar
o outro.
Neste momento, para encerrar a análise, decidimos apresentar os textos do
Aluno 04 na PED e PEF. Mesmo já tido demonstrado conhecimento linguístico
satisfatório ou pelo menos o que é esperado para o ano escolar em curso, iremos
expô-los com o propósito de mostrar que o trabalho com a escrita não é um trabalho
acabado, pronto, mas contínuo, reflexivo. A seguir, exibimos as transcrições ipsi litteris
dos textos do Aluno 01, acompanhado de ponderações sobre as configurações
textuais.
Primeiramente, vejamos a PED:
Quadro 28 – Transcrição do texto-aluno PED04

1
2

Educar é mais eficiente do que punir
Muitos são as divergências existentes na discussão a respeito dos impactos
causados pelo consumo de drogas. Em meio a esse contexto, é discorrida a
3
legalização
da maconha e de outras substâncias ilícitas, que induzem a prática da violência e
4
favorecem o surgimento de patologias físicas e psicológicas. Contudo, a guerra às drogas
5
a6 tinge, majoritariamente, os jovens e adolescentes, ambos vítimas de desigualdades
7 socioespaciais em comunidades carentes onde não há atividades educativas e ne8 nhum tipo de medida profilática contra atos infracionais.
Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos óbitos relacionados ao uso de
9
drogas têm interferência de compostos lícitos, como o álcool e o tabaco. Apesar de
10
serem
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11 agentes causadores de mais mortes, em número, essas substâncias possuem efeitos
simplórios quando comparados ao crack e a maconha, que são altamente letais e
12
afe13 tam diretamente o sistema nervoso central do usuário, gerando comportamentos a14 gressivos e desestruturando várias famílias.
15
A “cannabis”, nome científico da maconha, é comercializada ilicitamente
16 em todo o mundo e gera êxito financeiro para vários traficantes, que, por vezes,
17 não se interessarão por medidas educativas, visto que a erva poderá ser vendi18 da legalmente. Assim, a legalização da maconha causará comodismo na popula19 ção, que obterá o tráfico de drogas como forma de sobrevivência sem a necessidade
20 de qualificação profissional, o que, consequentemente, favorecerá a criminalidade.
21
Logo, em contra partida, a “cannabis” possui compostos medicinais utiliza22 dos no tratamento do câncer e da síndrome de Parkinson, dessa forma, deveria
23 ser legalizada apenas para fins farmacêuticos, visando o bem estar coletivo. A24 demais, cabe ao Estado assegurar os direitos dos cidadãos e promover a igualda25 de para todos, podendo assim diminuir o número de jovens envolvidos com a
26 criminalização. Dessa forma, a criação de escolas em zonas periféricas e a oferta
27 de qualificação aos adolescentes carentes são medidas pertinentes para a estru28 turação de uma sociedade mais pacífica e igualitária, pois, a educação apre29 senta maior eficiência contra às drogas do que a punição.
30
Nazareno Duarte
Corpus da pesquisa (2016).

O autor da PED04 segmenta seu texto em 4 (quatro) parágrafos, distribuídos
em 30 (trinta) linhas escritas. O aluno cria um título para seu texto (“Educar é mais
eficiente do que punir”), o que já revela um posicionamento ou uma linha de defesa –
a educação como mediadora da causa que irá discutir/apresentar.
No primeiro parágrafo, o aluno, antes de apresentar sua tese, contextualiza a
situação sobre a qual irá opinar. Elenca os possíveis efeitos que a “legalização da
maconha e de outras substâncias ilícitas” (linhas 3 e 4) pode atrair: “prática de
violência” (linha 4) e “patologias físicas e psicológicas” (linha 5). Da linha 5 a 8, em
“[...] a guerra às drogas atinge, majoritariamente, os jovens e adolescentes, ambos
vítimas de desigualdades socioespaciais em comunidades carentes onde não há
atividades educativas e nenhum tipo de medida profilática contra atos infracionais.”
(linhas 5 a 8), parece configurar-se como uma reformulação25 do discurso reproduzido
abaixo, extraído do texto Maconha deve ser legalizada, e traficantes da droga,
anistiados (operação linguística 2 e 4).

Aqui, o conceito de paráfrase, entendido como “uma atividade linguística dos sujeitos (um trabalho
de interpretação e de reformulação), mas é também o objeto linguístico resultante desta atividade (o
enunciado ou o texto que reformula o outro)”, parece elucidar essa operacionalização linguística
realizada pelo aluno, tendo como objeto as ideias de outro sujeito. (FUCHS, 1985, p. 129)
25
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A guerra às drogas está dizimando a juventude mais pobre das periferias, que morre vítima
das lutas de facções, da repressão ao tráfico, da violência policial e das milícias. Ou é
encarcerada pelo comércio ilegal de drogas ou, em muitos casos, pelo uso delas.
Recorte do 2º parágrafo, Texto-fonte 1 (2016).

Entre 1980 e 2010, a taxa de mortalidade por armas de fogo no Brasil cresceu de 7,3 a 20,4
por cada 100 mil habitantes, mas esse número, já altíssimo, dobra quando falamos dos
jovens: quando as vítimas têm entre 15 e 29 anos, a taxa é 44,2. E a principal causa disso
é a guerra às drogas.
Recorte do 12º parágrafo, Texto-fonte 1 (2016).

O Estado é culpado por esses meninos terem se envolvido no tráfico, porque a escolha
deles é consequência direta de outras muito mais erradas que o Estado tem feito nas
últimas décadas. Em vez de trancafiá-los num presídio e condená-los à marginalidade e ao
crime, o país deveria lhes oferecer uma alternativa de vida.
Recorte do 22º parágrafo, Texto-fonte 1 (2016).

Fizemos esse apontamento, porque o próprio aluno destacou (usando
marcador de texto) esses parágrafos no texto tomado como fonte. Daí, podemos
deduzir que a base de ideias do seu texto parte dos discursos acima recortados, ou
seja, é a partir desse dito que passa a ter o que dizer, e, assim, constrói o seu
enunciado.
No segundo parágrafo, o Aluno 01 fez uma alusão a um dado de pesquisa, e,
segundo o que foi materializado no texto, toma como fonte o Ministério da Saúde.
Reproduzimos na sequência: “Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos óbitos
relacionados ao uso de drogas têm interferência de compostos lícitos, como o álcool
e o tabaco.”. Essa construção interpretativa parece ter sido motivada a partir da leitura
fragmento transcrito abaixo, também do mesmo texto fonte citado anteriormente:

De acordo com o Ministério da Saúde, o uso de drogas matou 40.692 pessoas entre 2006
e 2010. Desse total, 34.573 (84,9%), morreram em decorrência do abuso (não confundir
com o uso) do álcool, e 4625 (11,3%), do tabaco.
Recorte de parte do 6º parágrafo, Texto-fonte 1 (2016).

Há casos de reformulação no texto no aluno, sobretudo, porque o “novo”
discurso, mesmo dizendo a mesma, diz de forma diferentes, surge novos recursos
expressivos da linguagem. Há a permuta do modalizador De acordo com (texto-fonte
1) com o elemento linguístico de mesmo valor semântico, Segundo (texto-aluno
PED04); existe a substituição da ação remetida pelos verbos matou e morreram
(texto-fonte 1) com o nome óbitos (texto-aluno PED04).
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No segundo período desse parágrafo, o aluno escreve: “[...] Apesar de serem
agentes causadores de mais mortes, em número, essas substâncias possuem efeitos
simplórios quando comparados ao crack e a maconha, que são altamente letais e
afetam diretamente o sistema nervoso central do usuário, gerando comportamentos
agressivos e desestruturando várias famílias”, linhas 10 a 14. Esse trecho é iniciado
com a conjunção subordinativa apesar de introduz uma ideia oposta à informação
seguinte. Essa construção sintática assemelha-se às ideias seguintes, destituídas do
texto Legalização das drogas não é caminho para diminuir a violência, do deputado
Osmar Terra e usado como texto motivador para a produção escrita na operação 3 e
4. Vejamos:

Nos últimos 200 anos, já tivemos verdadeiras tragédias sociais em todos os locais onde as
drogas foram liberadas. Junto com o aumento de transtornos mentais decorrentes da
dependência, aumentaram os problemas sociais, de segurança e de saúde. Sem falar na
destruição de milhões de famílias, devastadas quando um de seus membros se torna
dependente. [...]
Recorte de parte do 3º parágrafo, Texto-fonte 2 (2016).

A reformulação de elementos linguísticos confirma a suposição de que o aluno
toma as ideias do outro como base para construir sua forma de dizer, não escreve no
vazio, mas de um outro interlocutor (na verdade, de interlocutores), como podemos
observar em: “[...] desestruturando várias famílias.” (texto-aluno 04) e “[...] Sem falar
na destruição de milhões de famílias [...]” (texto-fonte 1). Cabe reiterar a informação
de que o próprio aluno realçou trechos no texto-fonte 2.
No terceiro parágrafo, iremos dar ênfase ao 1º período, sobretudo, para evitar
exaustividade no leitor e não desviarmos do fenômeno linguístico em observação.
Nele, o aluno parece colocar em prática as primeiras discussões levantadas em sala
de aula, ainda, na operação 2, quando o professor escreveu o termo cannabis na
lousa, consoante podemos constatar em: “A ‘cannabis’, nome científico da maconha,
é comercializada ilicitamente em todo o mundo e gera êxito financeiro para vários
traficantes, que, por vezes, não se interessarão por medidas educativas, visto que a
erva poderá ser vendida legalmente”, linhas 15 a 18.
No quarto parágrafo, temos a ligeira percepção de que o aluno pretende propor
uma intervenção social, recurso linguístico muito comum na proposta de redação do
Enem (Exame Nacional do Ensino Médio, que avalia o nível dos estudantes desse
segmento de ensino e serve como instrumento de seleção em várias universidades
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públicas no Brasil), o que, mais tarde, viemos a descobrir que o aluno fez essa
avaliação, mesmo ainda não tendo completado, de momento, o ensino fundamental.
Nesse parágrafo, o aluno retoma as ideias já proferidas, explicita sua tese (“[...]
a cannabis [...] deveria ser legalizada apenas para fins farmacêuticos [...]”, linhas 2123, com fragmentos recortados), cita os agentes acionados para esse fim (“[...] Estado
assegurar os diretos dos cidadãos, [...] promover a igualdade para todos [...]”, linhas
24-25; “[...] criação de escolas em zonas periféricas, [...] oferta de qualificação aos
adolescentes carentes”, linhas 26-27), e encerra o texto destacando que a “educação
apresenta maior eficiência contra às drogas do que a punição”.
Em síntese, o texto PED04 cumpre satisfatoriamente a proposta de produção
textual. Quanto ao uso das formas sintáticas do discurso citado, há indícios que o
aluno recorreu-se à modalização em discurso segundo, optando pela forma indireta,
já que tende a interpretar o enunciado tomado como fonte primeira. Tudo indica que
há apenas esse fenômeno como marca da heterogeneidade mostrada, pois a
linguagem utiliza no texto do aluno 04 demonstra uma escrita madura e tende a se
aproximar do que Fuchs (1985) chama de paráfrase como reformulação, isto é, “a
reformulação parafrástica consiste em identificar a significação do texto-fonte assim
reconstruída àquela do novo texto”, e, é a partir do dizer do texto-fonte, influenciado
por outras leituras e saberes que o aluno, possivelmente, construiu-se como um novo
discurso.
Terminada essa etapa primeira, passamos, agora, a analisar a PEF04,
transcrito na sequência:
Quadro 29 – Transcrição do texto-aluno PEF04

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Uma faca de dois gumes
Ao analisarmos os avanços da medicina ao longo dos tempos, é possível
confirmar a existência de preconceito quando a descriminalização da maconha no
Brasil é colocada em pauta. De um lado, a “cannabis” se apresenta como aliada
no tratamento de patologias até então incuráveis, favorecendo os princípios da saúde coletiva; de outro, como “oficialização do tráfico” e da violência. Nessa perspectiva, a legalização da maconha é um método pertinente para o progresso científico, contudo essa liberação deve restringir-se apenas às indústrias farmacêuticas, vsito que não se pode abrir mão da luta contra o narcotráfico.
Conforme o Ministério da Saúde, a maioria dos óbitos relacionados ao uso
de drogas têm como precursores as substâncias de porte lícito. Todavia, isso se
deve ao fácil acesso a essas drogas, que possuem aproximadamente 40 milhões
de dependentes químicos no Brasil e “alimentam” a ânsia da prosperidade financeira em jovens e adultos de baixa renda. Assim, é necessário que exista uma
maior fiscalização no comércio das drogas lícitas, pois são as verdadeiras responsáveis pelo alto índice de mortalidade em nosso país.

160

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Osmar Terra, deputado, argumenta que a mudança na legislação para
descriminalizar a maconha fará com que o número de dependentes químicos aumente. Entretanto, é impossível diminuir a quantidade de viciados sem antes oferecer condições que permitam formas alternativas de vida à parcela da população
vitimada pelas drogas. A maconha é comercializada em todo o mundo e gera
significativos lucros para quem a distribui, geralmente pessoas abandonadas
pelo governo, que não cumpre o papel coletivo do Estado.
Logo, a maconha deve ser descriminalizada parcialmente, visto que auxilia o tratamento de patologias incuráveis, como a Síndrome de Parkinson e a
Aids, por exemplo, proporcionando a saúde coletiva. Em contrapartida, incentiva a violência e fere o direito de segurança pública. Assim, cabe ao Estado promover a igualdade para todos, e isso pode ser feito através da criação de escolas em periferias e ampliar o mercado de trabalho para detentos, pois educar
é mais eficiente do que punir.
Corpus da pesquisa (2016).

O escritor da PEF04 escreveu 30 (trinta) linhas, distribuídas em 4 (parágrafos).
Há a presença de título (Uma faca de dois gumes), o que já denota que o tema será
analisado pelo menos em duas perspectivas. No primeiro período do primeiro
parágrafo, o aluno contextualiza e explicita a urgência de se refletir sobre o assunto
em pauta. Depois, apresenta as duas possibilidades de discussão (marcada pelo
organizador textual por um lado e de outro). Por fim, manifesta seu ponto de vista, na
verdade, são dois: ‘é um método pertinente para o progresso científico” e a “liberação
deve restringir-se apenas às indústrias farmacêuticas”.
No início do segundo parágrafo, apresenta seu argumento por meio da
Modalização em Discurso Segundo, já que emprega a sequência sintática: Segundo
X, acompanhado, nesse caso, de uma interpretação usando suas próprias palavras,
constituindo-se como uma sintaxe protótipo da MDS. Expõe ainda informações
compreendidas do texto fonte (“40 milhões de dependentes químicos no Brasil”).
Encerra essa parte, propondo uma ação fiscal por parte das autoridades.
No terceiro parágrafo, recruta as palavras do deputado Osmar Terra para
construir seu dizer. Nessa situação, opta pela indicação de autoria, seguido do verbo
de elocução “argumenta”, acompanhado da conjunção integrante “que”, sequenciado
de interpretação com as suas palavras, construção sintática prototípica do DI. No
último parágrafo, o aluno propõe uma solução baseada numa visão social.
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ÚLTIMAS PALAVRAS

Não. Essas não serão as últimas palavras. Tornam-se uma espécie de
continuum. Resgatou a palavra de outrem e agora se posta para outros. Não como
verdade absoluta, mas como uma via alternativa. Para Bakhtin (2006, p. 18), “a
palavra serve como ‘indicador’ das mudanças”. Então, que assim possa ser: que
nossas palavras sejam “mudança”, que nosso dizer ecoe e faça ressoar o passado na
posteridade.
Esta proposta reflete uma preocupação nada nova no cenário educacional: a
escrita. Por isso, propomo-nos, como objetivo geral, desenvolver a prática de escrita
dos alunos por meio do trabalho reflexivo com discurso de outrem, via aplicação de
uma proposta de intervenção.
Posto o objetivo, buscamos responder as seguintes perguntas:
a) de que forma os alunos, no gerenciamento com outras vozes, mobilizam as
formas sintáticas do discurso citado ao escrever textos do domínio jornalístico?
b) que tipos de atividades reflexivas com/sobre/da linguagem podem contribuir no
desenvolvimento da modalidade escrita dos alunos?
O primeiro questionamento só foi possível responder por termos ido à escola, mais
especificamente, à sala de aula. É nesse ambiente que a escrita também acontece,
se constitui. Aqui, aplicamos uma proposta de produção textual para saber que
conhecimento linguístico os alunos já detinham nessa situação. A turma que serviu
de “ponto de partida” foi o 9º ano A, turno matutino. Coletamos, dessa primeira ação,
um total de 31 (trinta e um) textos escritos.
Notamos, ao analisar essas configurações textuais, uma escrita marcada por
cópias dos textos motivadores, ou seja, o discurso de outrem prevalecia, quase
sempre, ao discurso do aluno. É claro que nosso discurso é atravessado por
discursos-outro, no entanto, é preciso ensinar que existem formas linguísticas de citar
as vozes alheias e que uma escrita pautada pelo ritual “copiar/colar” não “cola” bem,
demonstra-se antiético. Esse levantamento fez com que respondêssemos ao primeiro
questionamento elencado e a partir dele pudéssemos agir, criar situações reflexivas
com a linguagem que possa fazer com que os alunos desenvolvam a competência
escritora.
Visando ultrapassar essas barreiras, decidimos focar na importância do trabalho
com a escrita. O professor, nesse caso, assume como colaborador, um “co-operador”
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dessa ação. O trabalho com a escrita são as ações que o sujeito exerce sobre a língua.
Para inserir o aluno no trabalho da escrita, é necessário que o professor o convide
para o trabalho do escrever. A escrita difere da fala (imediata, e irreversível), já a
escrita é trabalho, as ações podem ser alteradas, a relação com as palavras, com a
história do sujeito e sua vida.
Pensando assim, propomos atividades linguageiras em que o aluno tornasse
autor do seu próprio. As atividades de intervenção buscavam incutir no aluno de que
ele membro de um construto social, que interage com outros membros, localmente,
mas, por vezes, externo à escola. Optamos, então, por propor atividades de
reformulações, hesitações, reconstrução etc. ao partir dessas atividades criadoras da
linguagem, procuramos responder a ponderação feita pela segunda questão.
Os primeiros dados já dão conta de que há uma mudança na atitude dos
docentes, sobretudo, por ele se considerar como parte de um processo comunicativo,
interativo, integrado, dialógico. Os resultados preliminares apontam que o ensino das
formas sintáticas do discurso relatado pode constituir-se como uma prática exitosa de
ensino-aprendizagem da escrita no ensino fundamental. Até porque, como estamos
imbuídos em uma cultura letrada, é preciso, no presente, dar propriedade as palavras
do passado, e, assim, coloca-se como palavra futura. Ao que tudo indica, parece
termos “plantado essa semente”, carecendo, agora, que o aluno rege as palavras para
extrair delas a “essência” constituinte e perpetuadora da linguagem: o discurso.
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ANEXO A – TEXTO UTILIZADO NA OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 2 E 4
PRÁTICA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS
Você sabe o que cannabis? Não! E maconha? A cannabis é uma erva medicinal ou uma droga? Seu
uso deve ser legalizado ou devemos manter a proibição? Leia os textos e reflita sobre o assunto.
Texto 1

Maconha deve ser legalizada, e traficantes da droga, anistiados

Legalizar a cannabis e acabar com a guerra às drogas não é somente uma questão de liberdades
individuais. É também uma questão de segurança pública e de direitos humanos.
A guerra às drogas está dizimando a juventude mais pobre das periferias, que morre vítima das
lutas de facções, da repressão ao tráfico, da violência policial e das milícias. Ou é encarcerada pelo
comércio ilegal de drogas ou, em muitos casos, pelo uso delas.
Dependendo da cor e da classe social, a mesma quantidade de substância pode ser considerada
para uso ou para tráfico, e a pessoa pode ir parar em presídios superlotados, que são verdadeiros
infernos e escolas do crime.
Por isso, o projeto de lei 7270/2014, que protocolei na Câmara dos Deputados, faz muito mais
do que legalizar a maconha: ele propõe uma série de mudanças radicais na política de drogas do Brasil.
A legalização tem sido o aspecto mais comentado do projeto, tanto por aqueles que são a favor
quanto por aqueles que se opõem, mas a proposta vai além. Entre a lei e sua justificativa, são 60
páginas que recomendo ler a quem quiser criticá-lo. E neste artigo quero falar sobre um ponto do projeto
em particular: a anistia.
Números
Mas antes disso, como diz o mestre Eugênio Raul Zaffaroni (jurista argentino), “vamos ouvir a
palavra dos mortos”. De acordo com o Ministério da Saúde, o uso de drogas matou 40.692 pessoas
entre 2006 e 2010. Desse total, 34.573 (84,9%), morreram em decorrência do abuso (não confundir
com o uso) do álcool, e 4625 (11,3%), do tabaco.
Quer dizer: 96,2% das mortes diretamente relacionadas ao uso de drogas foram causadas por duas
substâncias que, na atualidade, são lícitas. A droga cujo abuso mais mata, o álcool, não só é
comercializada legalmente, como também tem propaganda na televisão — feita até por deputados!
E a maconha? No relatório, ela sequer é mencionada porque é raro alguém morrer por overdose de
cannabis, que, no entanto, é ilegal. Vejam que contradição! Mas tem uma série de dados em que os
números se invertem: quando falamos das mortes decorrentes do tráfico ilegal e da guerra às drogas.

“A droga cujo abuso mais mata, o álcool, não só é vendida legalemnte,
como também é vendida na televisão – até por deputados!
Jean Wyllys, deputado federal (PSOL-RJ), sobre a diferença por abuso de álcool e drogas ilícitas.

A proibição mata muito mais do que o uso de qualquer droga. E como a maconha, segundo a ONU,
é a droga consumida por 80% dos usuários de drogas ilícitas, podemos dizer que a proibição da
maconha é o que mais mata.
De acordo com um relatório dos repórteres Willian Ferraz, Hugo Bross, Kaio Diniz e Vanderson
Freizer, 56% dos assassinatos no Brasil têm ligação direta com o tráfico. Os mortos, em sua grande
maioria, são jovens pobres de 15 a 25 anos. E são mais de 50 mil mortes por ano.
Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), só no Rio de Janeiro, em 2013, houve 4761
homicídios, 16,7% mais que em 2012. Desse total, 416 foram assassinatos cometidos pela polícia e
registrados sob o eufemismo de "auto de resistência". O panorama é assustador em todo o país.
Entre 1980 e 2010, a taxa de mortalidade por armas de fogo no Brasil cresceu de 7,3 a 20,4 por
cada 100 mil habitantes, mas esse número, já altíssimo, dobra quando falamos dos jovens: quando as
vítimas têm entre 15 e 29 anos, a taxa é 44,2. E a principal causa disso é a guerra às drogas.
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Mas essa "guerra" impediu que as pessoas consumissem drogas ilícitas? Não. De acordo com um
estudo do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas
da Unifesp, a maconha é consumida por mais de um milhão de brasileiros, e 7% dos adultos já fumaram
alguma vez. Dentre eles, 62% tiveram o primeiro contato com a maconha antes dos 18 anos de idade.
Hoje, como a maconha é liberada, não tem maneira de impedir que um menor de idade vá comprar
numa "boca". E todo o mundo sabe onde fica a boca mais próxima.
A política de guerra às drogas - além de não diferenciar o uso do abuso de drogas e nem reduzilos, não regular o comércio, não controlar a qualidade das drogas que são vendidas, não recolher
impostos, não impedir o acesso a elas dos menores de idade, gastar fortunas e matar milhares de
pessoas a cada ano - também envia milhares de jovens para os presídios.

“A guerra às drogas, além de ser cara e inútil, está produzindo uma tragédia
Jean Wyllys, deputado federal (PSOL-RJ), sobre a política de combate ao tráfico de entorpecentes.

De acordo com dados coletados pelo portal G1, o total de pessoas encarceradas no Brasil é de
563.723 (bem mais que a capacidade das prisões, que é de 363.520 vagas), e em 20 anos esse número
aumentou em 450%.
O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, depois da China, dos EUA e da Rússia,
e, de acordo com dados do Ministério da Justiça de dezembro de 2012, a maioria dos presos é jovem
(52% têm entre 18 e 29 anos), negro ou pardo (58%), e quase um de cada quatro (24%) está preso por
comércio de drogas ilícitas.
O que esses números e outros que poderiam ser mencionados mostram é que a guerra às drogas,
além de ser cara e inútil, está produzindo uma tragédia. Por isso, além de legalizar e regulamentar o
comércio de maconha, meu projeto propõe duas medidas que, eu sei, serão polêmicas — e peço
atenção, porque provavelmente serão distorcidas pelos fundamentalistas de sempre —, mas considero
que sejam imprescindíveis para reduzir a violência e a criminalidade (e a criminalização muitas vezes
desnecessária).
O projeto
Em primeiro lugar, proponho uma anistia geral para todas as pessoas presas, processadas ou
indiciadas por tráfico de maconha. Isso não inclui aqueles que tenham praticado outros crimes (por
exemplo, quem tiver matado), e nem os policiais e outros agentes públicos envolvidos no tráfico.
O objetivo dessa primeira anistia, que é uma consequência lógica da descriminalização do comércio
de cannabis (mas, por uma questão de técnica legislativa, precisava ser explicitada), é liberar aqueles
que tenham sido presos ou acusados apenas por vender maconha. A maioria é composta por vapores,
aviões, pequenos assalariados do tráfico, jovens e adolescentes que moram nas periferias e nas
favelas e que entraram no “movimento” porque era o que o país lhes oferecia para ser alguém na vida.

“Proponho uma anistia geral para todas as pessoas presas, processadas ou
indiciadas por tráfico de maconha, exceto para policiais e para aqueles que tenham
praticado outros crimes.
Jean Wyllys, deputado federal (PSOL-RJ), sobre um dos pontos do projeto de lei que protocolou na Câmara dos Deputados.

O conceito de traficante está inchado porque inclui, como se da mesma coisa se tratasse, o chefe
de uma quadrilha internacional e o menino pobre que trabalha (sim, trabalha) no último elo da cadeia
do tráfico. E somente esses últimos é que são presos, na maioria dos casos, e têm a vida estragada
quando ela apenas começou.
Inserção na sociedade
O Estado é culpado por esses meninos terem se envolvido no tráfico, porque a escolha deles é
consequência direta de outras muito mais erradas que o Estado tem feito nas últimas décadas. Em vez
de trancafiá-los num presídio e condená-los à marginalidade e ao crime, o país deveria lhes oferecer
uma alternativa de vida.
A lei que proponho dá o primeiro passo, deixando esses jovens em liberdade e apagando seus
antecedentes, que são a marca que o sistema punitivo deixa neles para sempre, para que nunca mais
deixem ser rotulados como "bandidos". O poder público deverá completar a tarefa, fazendo da
legalização uma transição entre o velho e o novo, mudando o contexto em que esses jovens vivem.
A segunda anistia explica por que não seguimos o modelo uruguaio de legalização da maconha,
que estabelece o controle estatal da produção e comercialização: esse modelo resolveria a questão
das liberdades individuais (o direito dos usuários de maconha a comprar a planta e seus derivados
legalmente), mas de nada servia para acabar com o tráfico ilegal e oferecer uma saída a esses jovens.
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“O conceito de “traficante” esta inchado, porque inclui o chefe de uma quadrilha
internacional e o menino pobre que trabalha no último elo da cadeia do tráfico
Jean Wyllys, deputado federal (PSOL-RJ), sobre a política de combate às drogas.

Por isso, estamos propondo que, depois da sanção da lei e por um determinado prazo,
outra anistia seja oferecida àqueles que praticam o comércio ilegal da maconha e de outras drogas e
não foram ainda indiciados ou condenados por isso, mas querem se inserir na legalidade.
Isso quer dizer que o dono de uma "boca" poderá se registrar como comerciante legal de maconha,
cumprindo todos os requisitos da lei, abandonando as armas e a violência, assim como o comércio das
outras drogas ainda ilícitas, e pagando impostos (que, imagino, serão mais baratos que a propina da
polícia). E viramos a página.
Eles não poderão ser presos por terem sido, antes disso, traficantes, desde que não tenham
cometido crimes violentos.
A legalização da maconha é um primeiro passo que, feito dessa maneira, além de garantir as
liberdades individuais dos usuários, será uma ferramenta fundamental para reduzir a violência, deixar
de encher nossas prisões e acabar com uma guerra que já matou gente demais.
O resto do trabalho deverá ser feito, a médio e longo prazo, por uma política de Estado diferente da
atual, que ofereça outras oportunidades de vida àqueles que hoje têm o comércio ilegal de drogas como
única saída. Não vai ser com mais militarização e mais polícia que vamos resolver esse problema.
|O texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL
|Para enviar seu artigo, escreva para uolopiniao@uol.com.br

JEAN WYLLYS, 41 anos, é deputado federal (PSOL-RJ)
Texto disponível em: http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/04/30/maconha-deve-ser-legalizada-e-traficantes-da-droga-anistiados.htm.
Acesso em: 30 mai. 2015.
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Texto 2

Legalização das drogas não é caminho para diminuir a violência

Sou firmemente contrário à liberação das drogas no Brasil. Falo como médico, estudioso do assunto,
e gestor de saúde pública por oito anos, como secretário de Saúde do Rio Grande do Sul e presidente
do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde.
A experiência me permite afirmar que a epidemia das drogas se constitui no maior problema de
saúde pública e de segurança no país. Com a liberação, aumentará o número de dependentes químicos
das drogas.
Nos últimos 200 anos, já tivemos verdadeiras tragédias sociais em todos os locais onde as drogas
foram liberadas. Junto com o aumento de transtornos mentais decorrentes da dependência,
aumentaram os problemas sociais, de segurança e de saúde. Sem falar na destruição de milhões de
famílias, devastadas quando um de seus membros se torna dependente. Quem tem um caso de
dependência na família sabe do que falo.

“O álcool e o tabaco juntos, possuem aproximadamente 40 milhões de
dependentes químicos no Brasil, justamente por serem legais e de fácil
acesso.
Osmar Terra, deputado federal (PMDB-RS), sobre legalização das drogas.

A China, no século 19, guerreou contra a Inglaterra para (pasmem) poder proibir o ópio. A Suécia
teve graves problemas sociais, de saúde pública e segurança com as drogas liberadas até que, em
1969, aprovou leis duríssimas contra elas. O mesmo se passou no Japão pós-guerra. Hoje, China,
Suécia e Japão têm baixíssimos índices de violência e doenças vinculadas às drogas, graças ao rigor
das leis.
Os que defendem a liberação alegam que a proibição fracassou, pois o tráfico de drogas continua
existindo. Ora, o álcool e o tabaco juntos, possuem aproximadamente 40 milhões de dependentes
químicos no Brasil, justamente por serem legais e de fácil acesso. As drogas ilícitas não chegam à
sexta parte disso. Se liberadas, ultrapassariam, facilmente, os 40 milhões de dependentes. Alguém
duvida?
Prender estelionatários e pedófilos não acaba com o estelionato e a pedofilia. Mas, haveria muito
mais se não fossem proibidos. As leis e as proibições não eliminam totalmente os crimes, mas
diminuem sua incidência e o número de vítimas. Os países que jogaram duro contra as drogas foram
os que mais reduziram o número de dependentes e a violência. É assim da China à Cuba, dos EUA à
Suécia. E nenhum país do mundo liberou o tráfico.
Violência
O argumento de que álcool e cigarro respondem por 96,2% das mortes entre usuários de drogas,
enquanto cocaína e derivados, por 0,8%, e maconha por nenhuma morte é, no mínimo, ingênuo. É
tanta diferença que para alguém desavisado pareceria sensato colocar na ilegalidade o álcool e o
cigarro e legalizar o crack e a maconha.
Esses dados escondem a enorme subnotificação de mortes por drogas ilícitas. Com as lícitas é fácil
fazer a ligação do usuário com a doença. Com as ilícitas, não. Cerca de 25% dos usuários de crack
morrem antes do quinto ano de uso, metade pela violência e a outra metade por doenças ou
complicações decorrentes de Aids (segundo dados da Unifesp).
Como já chegamos a 2 milhões de usuários de crack, vemos que essa substância pode causar mais
danos que o álcool e o cigarro juntos.
Segundo o INSS, o crack era responsável, em 2012, por 2,5 vezes mais auxílios-doença por
dependência química que o álcool. Em 2006, a maioria era por álcool. Interessante registrar é que os
defensores da liberação das drogas nunca falam da gravíssima epidemia do crack, que cresceu muito
nos últimos oito anos.
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“ A maconha também é letal. os riscos de complicações pulmonares e câncer que ela traz são
maiores que os do tabaco.
Osmar Terra, deputado federal (PMDB-RS), sobre malefícios da cannabis.

A maconha também é letal. Os riscos de complicações pulmonares e câncer que ela traz são
maiores que os do tabaco (Fonte: The impact of cannabis on Your Lungs - British Lung Foundation 2012). Para compreendermos melhor seu risco, devemos considerar ainda que ela desencadeia outros
transtornos mentais, como esquizofrenia. A droga ainda está associada a acidentes fatais e, para 2
milhões de usuários, ao crack e à cocaína (Unifesp).
As drogas ilícitas, lideradas pela maconha, já têm importância maior que o álcool nos acidentes
fatais com veículos (Fonte: Soibelman,Pechansky et cols.2010). Outro argumento mágico é de que
legalizando a maconha, a violência gerada pelas drogas desaparecerá.
O problema da violência em relação às drogas é que ela não é gerada só pelo tráfico. Antes dele
estão o transtorno mental e a diminuição do controle sobre os impulsos causados pela droga no cérebro
humano.
A liberação de drogas causará um aumento colossal no número de pessoas afetadas por esse
transtorno. A violência doméstica, o latrocínio, a violência no trânsito, os suicídios e até homicídios por
discussões banais aumentarão.
Por tudo isso, devemos, sim, restringir mais o uso do álcool e do cigarro e aumentar o rigor contra
as drogas ilícitas, como propõe o meu Projeto de Lei, o 7663/2010, já aprovado na Câmara. Não existe
outro caminho.
|O texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL
|Para enviar seu artigo, escreva para uolopiniao@uol.com.br

OSMAR TERRA, 64 anos, é deputado federal (PMDB-RS) e ex-secretário da Saúde do Rio Grande do Sul.
Texto disponível em: http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/05/18/legalizacao-das-drogas-nao-e-caminho-para-diminuirviolencia.htm.
Acesso em 30 mai. 2015.
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Brasil entra na discussão mundial sobre a legalização do uso de drogas
Marina Rossi, São Paulo, 20 ago 2015, 20h05 BRT

Citando Lucy in the sky with diamonds, uma
emblemática canção lisérgica dos Beatles, Rafael
Muneratti, defensor público do Estado de São Paulo,
deu início a uma discussão que pode, enfim, colocar um
dos pés do Brasil no século 21, ao menos no que diz
respeito às políticas adotadas em relação ao uso das
drogas. Muneratti participou no Supremo Tribunal
Federal nesta quarta-feira do início do julgamento sobre
a descriminalização do uso e porte de drogas, como a maconha e a cocaína, no Brasil.
Estamos atrasados na discussão mundial, de acordo com os especialistas e
ativistas. Para ficar apenas nos países vizinhos, Chile, Argentina, Colômbia e
Venezuela, por exemplo, não tratam como crime o uso individual de drogas. Em julho
deste ano, o parlamento chileno começou a discutir o cultivo de maconha para
consumo próprio. No Uruguai, o debate está mais além: o país está
regulamentando desde o ano passado a venda e produção da maconha. “Na América
do Sul, apenas as Guianas e o Suriname tratam o uso de drogas como crime”, diz
Dartiu Xavier da Silveira, médico da Unifesp. “Eu me sinto na idade da pedra.”
O que está em jogo no Supremo desde 2011 é a constitucionalidade do artigo 28
da Lei Antidrogas (11.343/2006), que trata das penas para quem for pego portando
ou consumindo alguma substância ilícita ou cultivando maconha para consumo
próprio. Desde 2006, a punição para esse tipo de crime se limita a penas alternativas,
como a prestação de serviços para a comunidade. Mas há juristas e médicos que
questionam a constitucionalidade dessa lei, argumentando que ela fere a liberdade
individual e não contribui com o tratamento dos viciados em drogas.
O debate é longo e conta com médicos, juristas e representantes de organizações
com opiniões contra e a favor das mudanças. "Um paciente meu dependente de álcool
tem que lidar com todos os problemas que a dependência traz", afirma Dartiu Xavier.
"Mas um dependente de cocaína tem que lidar, além dos problemas da dependência,
com suborno policial, advogado e problemas jurídicos. Ou seja, você aumenta todos
os problemas de alguém doente." Segundo o médico, o viciado tem problemas em
assumir que faz uso de drogas proibidas e por isso pode demorar mais tempo para
pedir ajuda e tratamento. "Quem é alcoólatra, assume que é. Mas um jovem
dependente de crack ou maconha não assume que está fazendo algo ilícito".
Ronaldo Laranjeira, presidente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina, argumenta que o ponto mais fraco caso a lei seja aprovada serão os jovens.
"O único grupo que vai aumentar o consumo serão o dos adolescentes, que estarão
expostos a mais formas de drogas", diz. Segundo ele, de 3% a 5% dos brasileiros são
usuários de maconha.
No ano passado, o Ibope fez uma pesquisa e constatou que 79% da população
brasileira é contra a legalização da maconha. A demanda pela discussão desse tema
é enorme. Na tarde desta quarta, por volta das 4:20, um referência ao dia mundial da
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maconha (20/4), a hashtag#DescriminalizaSTF estava em primeiro lugar nos Trend
Topics do Brasil no Twitter. Poucos minutos depois, apareceu na lista mundial. A
sessão, transmitida ao vivo pelocanal do STF no Youtube, chegou a ter 15.000
pessoas assistindo. A média, segundo a assessoria do órgão, é de 300 usuários por
sessão.
Discussão e população carcerária
O tema foi parar no Supremo depois que um homem foi punido portando três
gramas de maconha dentro de um presídio, em 2009. A Defensoria Pública do Estado
de São Paulo entrou com uma ação contestando a constitucionalidade do artigo 28 da
Lei Antidrogas. “O porte de drogas para uso próprio não afronta a chamada ‘saúde
pública’, mas apenas, e quando muito, a saúde pessoal do próprio usuário”, diz a ação.
O médico Ronaldo Laranjeira discorda: "O ato de usar drogas não afeta só o indivíduo,
afeta pelo menos outras quatro pessoas. Se a pessoa tem filhos e usa drogas, ela
afeta os filhos também", diz.
Para Rafael Custódio, coordenador de Justiça da ONG Conectas, que falou nas
exposições do STF nesta quarta, a atual lei que criminaliza o porte de drogas "nos
leva ao vergonhoso ranking de 4ª maior população carcerária do mundo". "Hoje, cerca
de 27% dos presos do país respondem a algum crime da lei de drogas", disse ele, em
relação à legislação de 2006. Antes, eram por volta de 11%, afirma.
Para o ministro do Supremo Luís Roberto Barroso, "a questão mais difícil, se se
decidir descriminalizar, é estabelecer os critérios possíveis para fazer a distinção entre
uma coisa e outra". "Evidentemente é preciso pensar a questão das drogas de uma
perspectiva brasileira, onde o grande problema é o poder do tráfico, o grande
problema é o encarceramento de jovens não perigosos e também o consumidor é um
problema", disse o ministro na semana passada.
Por isso, o debate deve se estender por mais tempo. Embora a discussão tenha
começado nesta quarta, ela não chegou a ir a votação. Nesta quinta-feira, o ministro
Gilmar Mendes, relator da ação, deve tornar público seu voto durante a sessão, que
começa às 14h. Depois disso, votam todos os outros dez ministros do STF.
Frases a favor
“Não se tem notícia que a Argentina tenha se tornado um país de drogados por conta
da liberação do uso de entorpecentes.”
Rafael Muneratti, defensor público do Estado de São Paulo

“O direito ao prazer ainda está garantido na Constituição.”
Luciana Boiteux, representante da Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos

“Deixar de incriminar não afetará o consumo. Em países em que houve a
descriminalização não houve aumento do consumo.”
Cristiano Avila Maronna, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais

“A criminalização ou o castigo ao usuário de drogas afeta o acesso à saúde, afeta o
tratamento. O usuário, na maior parte das vezes, é uma vítima do seu vício.”
Pierpaolo Cruz Bottini, advogado e representante da ONG viva Rio

“A lei antidrogas brasileira funciona como instrumento de criminalização da pobreza.”
Rafael Custódio, da Conectas
Marina Rossi. Disponível em: Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/19/politica/1440017854_649230.html.
Acesso em 06 jan. 2016.
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ANEXO D – TEXTO UTILIZADO NA OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 10 E 11
Texto 1

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, assinou nesta terça-feira, junto com o ministro da
Saúde, Alejandro Gaviria, o decreto que regulamenta o uso medicinal da maconha. “Acabamos de dar
um passo importante para colocar a Colômbia na vanguarda da luta contra as doenças e o fazemos
através de um decreto que visa aproveitar as virtudes da cannabis para melhorar a vida das pessoas”,
declarou Santos na Casa de Nariño, sede do governo colombiano.
“Permitir o uso medicinal da cannabis não está na contramão de nosso compromisso internacional em
matéria de controle das drogas e muito menos da nossa política de luta contra o narcotráfico”, disse o
presidente.
A legislação regulamenta a produção, fabricação, exportação, distribuição, comércio e uso da maconha
para fins medicinais e científicos. A intenção do decreto, segundo Santos, é garantir qualidade e
acessibilidade aos pacientes que usam maconha medicinal, reportou o jornal colombiano El Tiempo.
“Queremos que os pacientes possam ter acesso a medicamentos de produção nacional que sejam seguros
e de qualidade”, disse o presidente.
(Com EFE)
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ANEXO E – TEXTO UTILIZADO NA OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 12

A descriminalização da maconha foi novamente a debate na Câmara dos Deputados
e dividiu opiniões entre os debatedores. A Comissão de Seguridade Social e Família
reuniu representantes da Ciência e do Direito para discutir o assunto, no contexto do
julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a
descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Até o momento, os três
votos apresentados na corte suprema são a favor da descriminalização.
O representante do Conselho Federal de Medicina Salomão Rodrigues Filho afirma
que o consumo de drogas é o maior problema de saúde pública do Brasil e citou uma
pesquisa realizada na Suécia da década de 80, em que a vida de 50 mil adolescentes
foi acompanhada de perto. Metade deles consumia maconha uma vez por semana e
foi neste grupo em que a incidência de esquizofrenia foi três vezes maior.
"A sociologia, a antropologia podem defender o uso da maconha. A medicina não
pode, porque nós sabemos o quanto faz mal à saúde”, ressaltou Salomão. “Poder
portar, poder consumir é um equívoco também porque, se ele vai portar essa droga,
ele comprou de alguém. Como não está autorizada a venda, ele vai comprar de quem?
Do traficante. Então isso é um estímulo ao tráfico. Na minha opinião é a oficialização
do tráfico no Brasil."
Favoráveis
Já a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UNB) Beatriz
Vargas Ramos é a favor da descriminalização de todas as drogas, porque ela enxerga
o tema também no âmbito da liberdade individual.
"Algo muito diferente da venda livre e indiscriminada é a venda controlada, não é?”,
observa Beatriz Vargas Ramos. “Isto é o que se faz na Espanha, Portugal. O simples
feito de o proibicionismo sair do campo de drogas facilita a informação pública sobre
a natureza e os efeitos das drogas no organismo das pessoas."
A mesma opinião tem a coordenadora-geral do Centro de Referência Sobre Drogas e
Vulnerabilidades Associadas da UnB, Andrea Gallassi, que afirma que a legalização
tira o usuário da marginalidade.
"A criminalização dificulta o acesso de pessoas que têm problemas com drogas aos
serviços de saúde e aos serviços de assistência social”, explica a acadêmica.
“Estigmatiza essas pessoas pelo fato de a sociedade em geral as considerarem como
criminosas ou como pessoas que devem ser rejeitadas e punidas pelo fato de usar
drogas, e isso tudo traz um grande efeito negativo para a sociedade como um todo."
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Epidemia das drogas
A epidemia das drogas é que é um problema de saúde pública, segundo o deputado
Osmar Terra (PMDB-RS). Terra, que é mestre em neurociências, afirma que a
maconha vicia 50% dos usuários e não apenas 9%, como afirma Andrea Galassi.
Na sua avaliação, o afrouxamento da legislação pode fazer com que o número de
dependentes químicos exploda. Ele diz que o Brasil já tem 7 mil viciados em drogas
ilícitas, enquanto tem 40 mil viciados em drogas legais. A maconha, segundo ele, afeta
mais partes do cérebro do que qualquer outra droga.
"Porque ela, além de criar dependência química em 50% dos jovens, ela multiplica o
número de jovens com psicose, com esquizofrenia, com doenças que causam um
dano terrível, aumenta o número de suicídios”, afirma.
“E a dependência química da maconha causa retardo mental a longo prazo,
irreversível, não tem volta. Assim como a psicose que ela causa não tem volta. E a
dependência química não tem cura”, acrescenta o parlamentar. “Então, ao dizer que
não tem problema, que maconha é remédio, nós estamos induzindo no erro uma
quantidade enorme, gigantesca, de jovens que passam a acreditar que aquela
sensação boa que a maconha causa quando ele fuma é a única coisa, e não é."
Penas para traficantes
Osmar Terra é autor de um projeto já aprovado na Câmara e em tramitação no Senado
que prevê o aumento das penas para os traficantes de drogas. Segundo o Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e outras Drogas
(Inpad), o Brasil tem 3,5 milhões de usuários de maconha.
Terra citou dados da Previdência Social que apontam que o benefício do auxíliodoença destinado a viciados em álcool manteve-se estável de 2006 a 2012. Já entre
viciados em crack, o número passou de 9.730 benefícios para 30.737 benefícios.
O deputado Assis Carvalho (PT-PI), autor do requerimento para a audiência pública,
considera necessário manter o debate sobre esse tema, especialmente sobre os
impactos da liberação com relação à saúde.
Reportagem – Luiz Cláudio Canuto
Edição – Newton Araújo
Disponível
em:
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/496164DESCRIMINALIZACAO-DA-MACONHA-DIVIDE-OPINIOES-EM-DEBATE-NA-CAMARA.html.
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ANEXO F – PLANOS DE AULA
PLANO 1
Língua Portuguesa – Prática de Leitura e Produção de Texto
Professor: Geová Bezerra Guimarães
Ano escolar: 9º ano – Ensino Fundamental Turma: A Turno: Matutino
Data: 24/05/16
Duração: 2 horas-aula
OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 1
Tema:
► Conversa informal com a turma para sondar os problemas sociais a que os alunos
estão predispostos a vivenciar na comunidade a que pertencem.
Objetivo:
► Instigar, oralmente, de cada aluno, uma descrição sucinta dos principais assuntos
noticiados pela mídia jornalística.
► Descrever, oralmente e com detalhes, quais dos problemas sociais noticiados
atingem diretamente a realidade local dos alunos.
► Refletir sobre ações interventivas que visem à erradicação ou redução dos conflitos
sociais.
Conteúdos:
► Conflitos sociais.
Tempo estimado:
► 2 horas/aula (45 minutos cada aula)
Material necessário:
► Cartolina ou papel madeira.
► Marcador (quadro branco e permanente) e caneta.
Desenvolvimento:
► Apresentação e organização da sala de aula para a realização da “conversa
informal”, de forma que cada aluno possa ver o professor, mediador do “debate”, e
consiga também visualizar seus pares.
► Fixação de um cartaz (cartolina) no quadro, de modo que os questionamentos que
seguem possam ser visualizados pela turma: Quais são os principais fatos que as
mídias jornalísticas estavam noticiando? Quais desses problemas atingiam
diretamente a realidade local do aluno? O que poderia ser feito para erradicar ou
minimizar esses conflitos sociais?
► O professor irá desafiar um aluno por vez, com o intuito de que aponte as principais
pautas jornalísticas à época da sondagem, escolha, dentre os assuntos pautados,
aquele que afeta diretamente a realidade local e sugira ações efetivas de solução do
problema.
► O professor irá registrar em torno do cartaz as respostas proferidas por cada aluno,
descartando os temas repetidos.
Avaliação:
► Participação dos alunos nas discussões e registro escrito a fim de que o professor
possa copilar e escolher o tema que será usado como Ponto de Partida para a prática
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da escrita, e a partir desse assunto, selecione, de sites informativos, textos que
reflitam a temática escolhida.
PLANO 2
Língua Portuguesa – Prática de Leitura e Produção de Texto
Professor: Geová Bezerra Guimarães
Ano escolar: 9º ano – Ensino Fundamental Turma: A Turno: Matutino
Data: 08/06/16
Duração: 2 horas-aula
OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 2
Tema:
► Leitura do texto da esfera jornalística Maconha deve ser legalizada, e traficantes
da droga, anistiados (versão eletrônica) de Jean Wyllys.
Objetivo:
► Refletir criticamente sobre a temática tratada no texto.
► Comparar e avaliar as informações difundidas no texto.
► Reconhecer os argumentos utilizados no texto.
► Construir argumentação (de concordância ou refutação) a partir das ideias
defendidas no texto.
Conteúdos:
► A descriminalização da Maconha no Brasil.
Tempo estimado:
► 2 horas/aula (45 minutos cada aula)
Material necessário:
► Cópias do texto.
► Marcador (quadro branco e permanente) e caneta.
► Projetor (mídia eletrônica).
► Dicionários.
Desenvolvimento:
► O professor escreverá o nome científico cannabis na lousa, em seguida,
questionará se os alunos conhecem o termo (ativação dos conhecimentos prévios,
motivação de inferências).
► Identificado o significado, provocar o debate: a maconha é uma erva medicinal ou
uma droga alucinógena? Por fim, indagar se a legalização do uso e comércio da
maconha resolveria os problemas ligados ao tráfico de drogas e da violência no país?
► Apresentação do título e partir dele levantar inferências (posicionamento do autor).
► Distribuição do texto (cópia) e orientação para análise da organização textual
(autoria e sua função em sociedade, veículo de divulgação, seção de publicação,
contexto temporal e espacial, auditório, linguagem, recorte temática, objetivo principal,
sequencia textual predominante, gênero textual, parágrafos).
► Leitura do texto feita pelo professor, pontuando os aspectos linguísticos e
gramaticais presentes na configuração textual.
Avaliação:
► Participação dos alunos nas discussões.
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PLANO 3
Língua Portuguesa – Prática de Leitura e Produção de Texto
Professor: Geová Bezerra Guimarães
Ano escolar: 9º ano – Ensino Fundamental Turma: A Turno: Matutino
Data: 09/06/16
Duração: 1 hora-aula
OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 3
Tema:
► Leitura do texto da esfera jornalística Legalização das drogas não é caminho para
diminuir violência (versão eletrônica) de Osmar Terra.
Objetivo:
► Refletir criticamente sobre a temática tratada no texto.
► Comparar e avaliar as informações difundidas no texto.
► Reconhecer os argumentos utilizados no texto.
► Construir argumentação (de concordância ou refutação) a partir das ideias
defendidas no texto.
Conteúdos:
► A descriminalização da Maconha no Brasil.
Tempo estimado:
► 1 hora/aula (45 minutos cada aula)
Material necessário:
► Cópias do texto.
► Marcador (quadro branco e permanente) e caneta.
► Projetor (mídia eletrônica).
► Dicionários.
Desenvolvimento:
► Apresentação do título e partir dele levantar inferências (posicionamento do autor).
► Distribuição do texto (cópia) e orientação para análise da organização textual
(autoria e sua função em sociedade, veículo de divulgação, seção de publicação,
contexto temporal e espacial, auditório, linguagem, recorte temática, objetivo principal,
sequencia textual predominante, gênero textual, parágrafos).
► Leitura do texto feita pelo professor, pontuando os aspectos linguísticos e
gramaticais presentes na configuração textual.
Avaliação:
► Participação dos alunos nas discussões.
PLANO 4
Língua Portuguesa – Prática de Leitura e Produção de Texto
Professor: Geová Bezerra Guimarães
Ano escolar: 9º ano – Ensino Fundamental Turma: A Turno: Matutino
Data: 14/06/16
Duração: 2 horas-aula
OPERAÇÃO LÍNGUÍSTICA 4
Tema:
► Prática textual escrita.
Objetivo:
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► Produzir texto argumentativo a partir de uma problemática.
► Utilizar as diferentes vozes presentes nos textos que compõem a coletânea.
► Reconhecer os argumentos utilizados no texto.
Conteúdo:
► A descriminalização da Maconha no Brasil.
Tempo estimado:
► 2 horas/aula (45 minutos cada aula)
Material necessário:
► Cópias dos textos usados nas aulas 2 e 3.
► Marcador (quadro branco e permanente) e caneta.
► Projetor multimídia.
► Folhas padronizadas para a escrita do texto.
Desenvolvimento:
► Apresentação da proposta de produção textual escrita.
► Orientação para que sigam o comando da proposta.
Avaliação:
► Participação dos alunos nas discussões e análise dos textos para fins interventivos.
PLANO 5
Língua Portuguesa – Prática de Leitura e Produção de Texto
Professor: Geová Bezerra Guimarães
Ano escolar: 9º ano – Ensino Fundamental Turma: A Turno: Matutino
Data: 05/07/16
Duração: 2 horas-aula
OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 5
Tema:
► Leitura de textos diversos, materializados em revistas e jornais, com o intuito de
perceber como as vozes alheias são marcadas nos textos da esfera jornalística.
Objetivo:
► Conhecer/reconhecer como se materializam os textos jornalísticos;
► Reconhecer/identificar como vozes alheias são sinalizadas nos textos da esfera
jornalística;
► Criar “características” de distinção entre os modos de citar o discurso alheio;
► Expor, oralmente, essas caracterizações.
Conteúdos:
► As vozes alheias.
Tempo estimado:
► 2 horas/aula (45 minutos cada aula)
Material necessário:
► Revistas e jornais disponíveis na biblioteca da escola.
► Marcador de texto para cada grupo.
► Marcador permanente (cores várias).
► Cartolina ou papel madeira.
Desenvolvimento:
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► Divisão da turma em grupo de cinco componentes, já orientando as equipes de que
visitarão a biblioteca da escola. Nesse ambiente, teriam de selecionar as revistas e os
jornais a critério de cada grupo. Após isso, teriam de retornar à sala de aula.
► Orientação, em sala de aula, para que cada equipe escolha pelo menos três textos
e de cada um identificasse a autoria, público-leitor, linguagem, tema, objetivo do texto.
► Encerrada esse momento, indicar que lessem os textos, observando (e grifando)
as formas que correspondem a vozes alheias.
► Em seguida, solicitar que criem marcas que distingam um modo de citar de outro,
registrando essas características no caderno.
► Solicitar que cada equipe escolha um modo de citar e exponha as descrições,
podendo usar a cartolina para apresentá-las aos demais grupos.
Avaliação:
► Participação dos alunos nas discussões e na atividade didática.
PLANO 6
Língua Portuguesa – Prática de Leitura e Produção de Texto
Professor: Geová Bezerra Guimarães
Ano escolar: 9º ano – Ensino Fundamental Turma: A Turno: Matutino
Data: 12/07/16
Duração: 2 horas-aula
OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 6
Tema:
► Glossário consultivo de verbos dicendi e efeitos de sentido desses elementos
linguísticos.
Objetivo:
► Construir um glossário (vocabulário lexical) de verbos do dizer.
► Diversificar o repertório de verbos de elocução.
► Compreender a diferença de sentido entre um verbo dicendi e outro de mesma
natureza.
Conteúdos:
► Verbos de elocução e os efeitos de sentido.
Tempo estimado:
► 2 horas/aula (45 minutos cada aula)
Material necessário:
► Cópias dos textos Maconha deve ser legalizada, e traficantes da droga, anistiados
e Legalização das drogas não é caminho para diminuir a violência.
► Folhas A4.
► Marcador (quadro branco e permanente), caneta e lápis.
► Dicionários.
Desenvolvimento:
► O professor apresenta o tema e a pauta de aula, depois instiga o conhecimento
prévio dos alunos, questionando-os o que já sabem sobre verbos do dizer, enquanto
os alunos respondem, deve-se registrar no quadro as informações prestadas.
► Em seguida, orientar a releitura dos textos impressos.
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► Motivar os alunos a construir uma lista, a princípio, de verbos dicendi e de
modalizadores de discurso segundo, a partir da presença desses fenômenos
linguísticos nos textos lidos e no conhecimento de mundo de cada aluno. A ideia é
criar outros verbos (ou palavras que possam se comportar como tais) e modalizadores
de discurso segundo a partir do repertório da qual já dominam.
► Em continuidade, propor a feitura de um glossário de palavras e expressões da
natureza citada (uma espécie de caderno). Para ampliar o conhecimento, sugerimos
que utilizem, nesse momento, um dicionário escolar.
► Para compreender que a escolha de uma palavra altera os efeitos de sentidos nas
sentenças, escrevemos frases (com verbos mais genéricos) no quadro, depois
solicitamos que os alunos alterassem a estrutura verbal com a finalidade de atender
determinada situação comunicativa (por exemplo, indicar afeto, certeza, ideia
pejorativa, desconfiança, entre outros sentidos).
Avaliação:
► Observar a diversidade lexical e dos efeitos de sentido dos verbos dicendi
registrados pelos alunos.
AULA 7
Língua Portuguesa – Prática de Leitura e Produção de Texto
Professor: Geová Bezerra Guimarães
Ano escolar: 9º ano – Ensino Fundamental Turma: A Turno: Matutino
Data: 13/07/16
Duração: 2 horas-aula
OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 7
Tema:
► O jornal impresso: uma esfera formadora de opinião.
Objetivo:
► Refletir a importância do jornal impresso como instrumento de informação e
formação de opinião.
► Identificar a diversidade de textos que circulam nos jornais.
► Reconhecer a diversidade de vozes presentes nos jornais.
► Comparar as formas como os discursos alheios aparecem no texto jornalístico com
a estrutura materializada na produção escrita do aluno (redigida na Operação 4).
Conteúdos:
► O texto jornalístico;
► O discurso relatado.
Tempo estimado:
► 2 horas/aula (45 minutos cada aula)
Material necessário:
► Exemplares de jornais impressos.
► Marcador para quadro branco e caneta.
Desenvolvimento:
► Divisão da turma em grupos, em seguida, distribuição de exemplar de um jornal
impresso para cada equipe;

184

► Após isso, escrever, no quadro, 2 (três) questionamentos que cada equipe teria de
responder em conjunto: 1. Qual a relevância de se trabalhar com textos da esfera
jornalística na escola? Quais tipos de textos são veiculados nos jornais? Lembrar que
as respostas devem ser escritas no caderno;
► Na sequência, o professor fará uma breve descrição das características do jornal
impresso, destacando a capa, as manchetes, os cadernos, a diversidade temática e a
presença das mais diferentes vozes sociais (desde a de um empresário a de um
traficante de drogas);
► Dando continuidade, solicitar que cada aluno teria de escolher um texto para
análise. Agora, individualmente e com auxílio da equipe, o aluno iria identificar as
vozes alheias marcadas no texto selecionado;
► Concluída o momento anterior, o aluno seria convidado a responder à questão: 3.
Quais as semelhanças e diferenças na utilização das vozes alheias no texto escrito
por você em comparação com a presença desse fenômeno linguístico no texto
analisado no jornal?
Avaliação:
► Participação dos alunos nas discussões e consultar a feitura da atividade no
caderno do aluno.
AULA 8
Língua Portuguesa – Prática de Leitura e Produção de Texto
Professor: Geová Bezerra Guimarães
Ano escolar: 9º ano – Ensino Fundamental Turma: A Turno: Matutino
Data: 27/09/16
Duração: 1 hora-aula
OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 8
Tema:
► Leitura do texto Lopes nega crise e vê complô contra o time.
Objetivo:
► Ler um texto da esfera jornalística.
► Analisar o texto, identificando o contexto de produção, a autoria, veículo de
veiculação, público-leitor, linguagem, recorte temático.
► Complementar o sentido do texto usando os verbos de elocução.
Conteúdo:
► Verbos dicendi e efeitos de sentido.
Tempo estimado:
► 1 hora/aula (45 minutos cada aula)
Material necessário:
► Cópias do texto Lopes nega crise e vê complô contra o time.
► Marcador de quadro branco e caneta.
Desenvolvimento:
► Apresentar aos alunos um texto da esfera jornalística, no entanto, propositalmente,
os verbos de elocução foram suprimidos;
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► Antes de iniciar a leitura, orientá-los para analisar o texto, seguindo o roteiro a
seguir: contexto situacional e temporal, autoria, suporte textual, possíveis leitores,
linguagem predominante, recorte temático etc.;
► Solicitar que leiam o texto atentamente e preencham os espaços com verbos de
elocução. Para tanto, poderiam consultar o glossário feito na Operação 6. Orientá-los,
ainda, para que observem os efeitos de sentido da sentença antes de escolher o
verbo.
► Recolher a atividade e redistribuir entre os alunos;
► Fazer a correção, comparando a escolha do aluno com a do autor original do texto.
Avaliação:
► Participação dos alunos nas discussões.
AULA 9
Língua Portuguesa – Prática de Leitura e Produção de Texto
Professor: Geová Bezerra Guimarães
Ano escolar: 9º ano – Ensino Fundamental Turma: A Turno: Matutino
Data: 28/09/16
Duração: 2 horas-aula
OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 9
Tema:
► Leitura dos textos Brasil entra na discussão mundial sobre a legalização do uso de
drogas de Marina Rossi.
Objetivo:
► Analisar o texto, identificando o contexto de produção, a autoria, veículo de
veiculação, público-leitor, linguagem, recorte temático.
► Identificar as diferentes vozes materializadas no texto.
► Reformular discursos, reescrevendo-os nas formas do dizer: discurso direto,
indireto, modalização em discurso segundo e ilha textual.
Conteúdo:
► Características dos textos jornalísticos quanto à abordagem temática, linguagem,
contexto temporal e espacial.
► Diferentes opiniões sobre o mesmo assunto.
► Identificação das vozes alheias.
► Reformulações de enunciados.
Tempo estimado:
► 2 horas/aula (45 minutos cada aula)
Material necessário:
► Cópias do texto Brasil entra na discussão mundial sobre a legalização do uso de
drogas de Marina Rossi.
► Marcador de quadro branco e caneta.
Desenvolvimento:
► Apresentar e distribuir um texto da esfera jornalística, observando os pontos de
análise: autoria, público-alvo, veículo de divulgação, linguagem, temática abordada,
contexto temporal e espacial; concluída esse momento, questionar o objetivo do texto;
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► Fazer a leitura junto aos alunos, chamar a atenção para as diferentes opiniões no
texto divulgadas, solicitar que grifassem as vozes que aparecem no texto e as
informações contidas nele, questionar a finalidade de apresentar discursos de
especialistas nesse tipo de texto;
► Orientar a escolha de discursos distintos (favor ou contra), em seguir, explicar que
irão reformular esses enunciados seguindo a pauta a seguir: reescrever os
enunciados, optando por, pelo menos, duas formas sintáticas do discurso relatado:
discurso direto, discurso indireto, modalização em discurso segundo ou ilha textual.
► Informar que a atividade deverá ser entregue até o final da aula.
Avaliação:
► Participação dos alunos nas discussões, principalmente, observando o
desempenho quanto à identificação das ideias centrais do texto e das diferentes
vozes, por fim, análise das reformulações feitas, dando ênfase ao sentido pretendido.
PLANO 10
Língua Portuguesa – Prática de Leitura e Produção de Texto
Professor: Geová Bezerra Guimarães
Ano escolar: 9º ano – Ensino Fundamental Turma: A Turno: Matutino
Data: 05/10/16
Duração: 2 horas-aula
OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 10
Tema:
► Leitura do texto Colômbia regulamenta uso medicinal da maconha.
Objetivo:
► Identificar verbos dicendi.
► Compreender o efeito de sentido dos verbos de elocução.
► Reescrever sucintamente o texto.
Conteúdo:
► Verbos dicendi e efeitos de sentido.
► Reescrita de enunciados, mantendo a ideia central do texto.
Tempo estimado:
► 2 horas/aula (45 minutos cada aula)
Material necessário:
► Cópias do texto Colômbia regulamenta uso medicinal da maconha.
► Marcador de quadro branco e caneta.
Desenvolvimento:
► Apresentar aos alunos um texto da esfera jornalística, no entanto antes de iniciar a
leitura, apresentar o título do texto e levantar hipóteses, em seguida, distribuir o texto
e orientar para análise do texto, seguindo o roteiro a seguir: contexto situacional e
temporal, autoria, suporte textual, possíveis leitores, linguagem predominante, recorte
temático etc.;
► Solicitar que leiam o texto atentamente e respondam às questões a seguir: 1)
Identifique os verbos do dizer materializados no texto; 2) Os verbos dicendi,
empregados no texto, favorecem ou desfavorecem na compreensão do discurso?
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Justifique. e 3) Reescreva, em um parágrafo, as ideias vinculadas no texto lido. Ao
final da proposta, recolher a atividade.
Avaliação:
► Participação dos alunos nas discussões e na realização da atividade.
PLANO 11
Língua Portuguesa – Prática de Leitura e Produção de Texto
Professor: Geová Bezerra Guimarães
Ano escolar: 9º ano – Ensino Fundamental Turma: A Turno: Matutino
Data: 11/10/16
Duração: 2 horas-aula
OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 11
Tema:
► Releitura do texto Colômbia regulamenta uso medicinal da maconha (Revista Veja
Online).
Objetivo:
► Ler um texto da esfera jornalística.
► Substituir os verbos do dizer, mantendo ou alterando os efeitos de sentido do texto.
► Reformular uma voz alheia, adequando/adaptando a linguagem.
Conteúdo:
► Verbos dicendi e efeitos de sentido.
Tempo estimado:
► 2 hora/aula (45 minutos cada aula)
Material necessário:
► Cópias do texto Colômbia regulamenta uso medicinal da maconha.
► Marcador de quadro branco e caneta.
Desenvolvimento:
► Apresentar aos alunos um texto da esfera jornalística, no entanto, propositalmente,
os verbos de elocução foram suprimidos;
► Dando continuidade aos exercícios reflexivos da Operação 10, solicitar que leiam
o texto atentamente e preencham os espaços com verbos de elocução (questão 4).
Para tanto, poderiam consultar o glossário feito na Operação 6. Orientá-los, ainda,
para que observem os efeitos de sentido da sentença antes de escolher o verbo;
► Na ação seguinte, orientar os alunos a reescrever o texto Colômbia regulamenta
uso medicinal da maconha, de tal forma, que se estabeleça um sentido contrário ao
proposto pela autoria do texto, inclusive, reformulando os discursos presentes;
► Logo após, propor que os alunos reformulem um enunciado indicado pelo
professor, adaptando essa forma de citar para um texto argumentativo.
► Recolher a atividade.
Avaliação:
► Participação dos alunos nas discussões.
PLANO 12
Língua Portuguesa – Prática de Leitura e Produção de Texto
Professor: Geová Bezerra Guimarães
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Ano escolar: 9º ano – Ensino Fundamental Turma: A Turno: Matutino
Data: 12/10/16
Duração: 2 horas-aula
OPERAÇÃO LINGUÍSTICA 12
Tema:
► Prática textual escrita.
Objetivo:
► Produzir texto argumentativo a partir de uma problemática.
► Utilizar as diferentes vozes presentes nos textos que compõem a coletânea.
► Reconhecer os argumentos utilizados no texto.
Conteúdo:
► A legalização da Maconha no Brasil.
Tempo estimado:
► 2 horas/aula (45 minutos cada aula)
Material necessário:
► Cópias do texto Descriminalização da maconha divide opiniões em debate na
Câmara de Luiz Cláudio Canuto.
► Marcador (quadro branco e permanente) e caneta.
► Folhas padronizadas para a escrita do texto.
Desenvolvimento:
► Apresentação da proposta de produção textual escrita.
► Orientação para que sigam o comando da proposta.
Avaliação:
► Participação dos alunos nas discussões e análise dos textos para fins
comparativos.

